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Eindnoten

Noten bij 1 inleiding
1 Geciteerd bij Barbour, Capitalism Amsterdam, 14. Gresham schreef dit in december 1566 en verwachtte dat er
niet eerder dan maart 1567 een schip uit Amsterdam zou vertrekken: ‘I doubt there wyll no ship depart for those
parts before March’.
2 De Hollandse kooplieden, zo schreef De Malynes ‘carry thereby a predominance in ruling the course of the
exchanges for all places, where it pleaseth them: by reason whereof the citie of Amsterdam (to countermine them)
have in the yeare 1608, also erected a very great Bancke, for which the said citie hath undertaken to answere, whereby they are alwaies stored with money, as appeareth, that the same is plentifully to be had at interest at six and seven in the hundreth by the yeare, and some at five and under. This custome is now setled there, that is as effectuall
as any law.’ Zie Malynes, Lex mercatoria, 132.
3 Potter, The key of wealth (Londen 1650); Petty, ‘Political arithmetick’ en ‘Quantulumcuque concerning money’.
Zie verder: Appleby, Economic thought hoofdstuk 4: ‘The Dutch as a source of evidence’, 73-98 en hoofdstuk 8: ‘A crisis
over money’, 199-241, waarin meerdere eigentijdse auteurs worden geciteerd over prijzen, kredieten, wisselkoersen
en rente.
4 Le Moine de l’Espine, Negoce d’Amsterdam, in 1704 vertaald tot Den koophandel van Amsterdam, of verhandeling van
deszelfs wissel-bank, wissel-handel. In 1710 verscheen van de Franse vertaling een tweede druk.
5 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 400, 355. In 1699 schreef Pierre Daniel Huet, bisschop van Avranches
over de Amsterdamse Wisselbank: ‘Ceste banque est sans contredit la plus considerable qui ait jamais esté et il
n’y a guerres de particuliers dans l’Europe, pour peu que leur commerce s’etende vers ces provinces, qui n’y soit
intéressé directement ou indirectement, souvent sans le sçavoir.’ Zie Blok, ‘Mémoire’, 308.
6 Geciteerd bij Van Dillen, Rijkdom en regenten, 20 en Lesger, Handel in Amsterdam, 250.
7 Phoonsen, Wissel-styl tot Amsterdam, 336.
8 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, 61. Phoonsen strooide overgens rijkelijk met bankmetaforen: ‘de kostelijcke melckoe’ (59-60), die door wisselaars, kassiers en ontrouwe medewerkers berooft en uitgemolken dreigde
te worden, ‘een tedere maaght en geachtste dochter in een familie’ (61), die glorieerde als haar ‘suyverheidt bewaart en ongeschonden’ zou blijven.
9 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken I, nr. 373, 333.
10 Geciteerd in: Sperling, ‘International payments mechanism’, 461. Drummond schreef dit in een brief aan
zijn correspondent in Londen.
11 Israel, Dutch primacy, 73-79 en De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 163.
12 Zie Visser, ‘Monetaire theorie’, 52.
13 In juni 1606 bezochten de Generaalmeesters van de Munt Amsterdam en voerden daar gesprekken met burgemeesters, kooplieden en wisselaars. De wisselaars weigerden de eed af te leggen op het nieuwe muntplakkaat
van maart 1606 waarin hen onder meer was toegestaan om een vastgestelde verkoopprijs (‘toebaet’ ) en inkoopprijs (‘opgeld’) voor specifieke munten te rekenen, een prijs die onder de marktprijs bleek te liggen. Als mogelijk
oplossing stelden de kooplieden de oprichting van een stedelijke wisselbank voor, een idee dat de Generaalmeesters ondersteunden en aan de burgemeesters voorlegden. De burgemeesters stelden zich achter achter dit plan
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en toonden zich bereid het met een positief advies aan de vroedschap voor te leggen – ‘ende goede handt daeraen
houen dat tselve mochte werden geeffectueert’ – op voorwaarde dat de Staten Generaal aan alle provincies het
verzoek zouden voorleggen om in alle handelssteden een dergelijke bank op te richten en indien de Staten van
Holland zich met dit verzoek tot de burgemeesters zouden wenden. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 9, 5-7.
In het verslag van het eerstvolgende bezoek van een Generaalmeester aan Amsterdam wordt geen gewag meer
gemaakt van het het idee van een wisselbank. Van Dillen acht het waarschijnlijk dat het voorstel om de oprichting van wisselbanken in handelssteden van de hele Republiek aan te moedigen bij de Staten Generaal geen bijval vond en daarom een stille dood stierf. Van Dillen, Mensen en achtergronden, 344. Twee jaar later, op 18 juli 1608,
nam de vroedschap van Amsterdam een resolutie aan waarin de burgemeesters geautoriseerd en verzocht werden uit te zien naar drie bekwame personen om ‘als tresoriers het bewint te hebben’ van de op te richten bank.
Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 15, 13.
14 Van Dillen, Oprichting en functie Wisselbank, 349.
15 Sterk beschrijvend zijn: Mees, Proeve eener geschiedenis van het bankwezen (1838); Van Dillen, ‘The Bank of Amsterdam’ (1934) en diens ‘Bloeitijd der Amsterdamse wisselbank’ (1934; herdrukt in 1964); Van Nieuwkerk, De Wisselbank (2009). De eerste aanzetten tot analyse geven De Jong-Keesing, De economische crisis van 1763 (1939); Van de Laar,
Opperbankier en wetenschapsman (1978); Neal, ‘How it all began’ (2000) en Gillard, La banque d’Amsterdam (2004). Sterk
analytisch is: Quinn en Roberds, ‘An economic explanation of the early Bank of Amsterdam (2006); Rousseau,
‘Historical perspectives on financial development and economic growth’ (2003) en Quinn en Roberds, ‘Coinage,
central bank money and the Bank of Amsterdam’ (2009).
16 Schama, Overvloed en onbehagen, 353.
17 http://www.mijncanon.nl/venster/wisselbank. Op deze canonpagina, waarop historische sensatie duidelijk vooraf gaat aan historisch besef, valt te lezen dat het systeem van de Wisselbank en de betaalmogelijkheden
via de bank, erop gericht waren Amsterdam tot een betrouwbaar financieel centrum te maken.
18 Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat III, 114-117.
19 Fritschy, De patriotten en de financiën van de Bataafsche Republiek, 198-199. Later in die eeuw werd eveneens expliciet het betalingsverkeer van de Wisselbank behandeld, deze keer door de bekende Engelse econoom Jevons, zie
diens Money and the mechanism of exchange, 189-193.
20 Van de Laar, Opperbankier en wetenschapsman, 24 en 88-98. In 1999 verscheen een door Korthals Altes verzorgde
facsimile-uitgave van het oorspronkelijk in 1838 uitgegeven werk van W.C. Mees, Proeve eener geschiedenis van het
bankwezen in Nederland gedurende den tijd der Republiek. Mees werd in 1837 de toegang tot het archief geweigerd omdat
in Amsterdam, zoals een vriend die trachtte te bemiddelen aan hem schreef, ‘daar alles met een digten sluijer
bedekt schijnt te zijn, men het bedekte der vergetelheid wil wijden, en geene vreemden, vooral geen jongmensch
(waarvoor de Amsterdammers zeer weinig deferentie hebben) zal toelaten om in die zaken door te dringen; het
gehele denkbeeld daarvan is anti-Amsterdamsch’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken I, viii noot 1.
21 Mees, Proeve, 148, 108-19 en Van de Laar, Opperbankier, 80-81.
22 Zie pagina 29 van de inleiding die Korthals Altes in 1999 schreef bij de facsimile-uitgave van Mees’ Proeve.
Eind negentiende eeuw gebruikte C.F. Dunbar voor zijn Chapters on the theory and history of banking, 82-105 een Engelstalige uitgave van Mees’ Proeve. Tegen het midden van de negentiende eeuw werd het voorbeeld van de Wisselbank in de Verenigde Staten gebruikt in de discussie over de inrichting van bank-en kredietwezen aldaar,
waarbij het depositobedrijf van de Wisselbank als voorbeeld diende, zie Mints, History of banking. Vooral de 100
procent metaaldekking van de deposito’s maakte de Wisselbank als ‘hard-money bank’ in de ogen van de auteurs tot een ideale bank.
23 Frijda, De theorie van het geld, 74-76; Van Dillen, ‘Valuta-moeilijkheden en giroverkeer’; Van Dillen, ‘De girobanken van Genua, Venetië en Hamburg’; Holtrop, De omloopsnelheid van het geld, 3 en Holtrop, ‘Theories of the
velocity of circulation’; Reinink, Geld en ruilmiddel, 139-159; Van den Berge, Giroverkeer in Nederland, 30-59 en Vissering, Het oude en moderne giroverkeer, 7-17, 21-46.
24 De Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank I, 2-3; De Jong, ‘The origins and foundation of the Netherlands
bank’, 320 en Mansvelt, Geschiedenis der Nederlandsche Handel-Maatschappij I, 8-10.
25 Heckscher, Der Merkantilismus, 179-180.
26 Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken van Amsterdam, Middelburg, Delft en Rotterdam (1925).
27 Van Dillen, ‘Oprichting en functie der Amsterdamse Wisselbank’, passim en Korthals Altes, Van Pond Hollands tot Nederlandse gulden, 81-157. Zie voor een kritische analyse van Van Dillens opvattingen: Polak, Historiografie
en economie van de ‘muntchaos’, 33-45.
28 Van Dillen, ‘Amsterdam als wereldmarkt der edele metalen in de 17e en 18e eeuw’, 270, herhaald in Van Dil-
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len, Van rijkdom en regenten, 452: ‘De vrijheid ten aanzien van de uitvoer van geld hier te lande waarborgde een grote
mate van stabiliteit der wisselkoersen; immers kon in geval van het oplopen van de prijs van de wissel op een bepaald land door zending van edelmetaal de betalingsbalans weer in evenwicht gebracht worden.’
29 Idem, 783. Zie voor het citaat van Kersseboom: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 435, 385. Omdat een
betalingsbalansoverschot geldcreatie in de hand werkte – buitenlandse valuta werden in bankguldens omgezet
– en een betalingsbalanstekort echter geldvernietiging, diende de bank de gevolgen zoveel mogelijk te neutraliseren door respectievelijk een restrictieve of stimulerende monetaire politiek.
30 Van Gelder, Munthervorming tijdens de Republiek, 1659-1694 (1949); Van der Wee, ‘Monetary, credit and banking
systems’ (1977); Klein, ‘Het sociaal-economische leven 1650-1800. Handel, geld- en bankwezen in de Noordelijke Nederlanden 1650-1795’ (1980); Klompmaker, ‘Handel, geld- en bankwezen in de Noordelijke Nederlanden’
(1979). Klompmaker dichtte de Wisselbank een rol toe bij het bevorderen van de stabiliteit van de wisselkoersen tussen de landen door ‘het verzorgen van waardevol gemunt geld om zo het waardeverschil tussen import
en export van de stapelmarkt aan te vullen’, 124. De Wisselbank werd dan ook getypeerd als de ‘geldzijde van
de stapelmarkt’, 123.
31 Van de Laar, Opperbankier en wetenschapsman; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815; Polak, Historiografie en economie van de ‘muntchaos’; Gillard, La banque d’Amsterdam et le florin européen au temps de la République; Van Nieuwkerk, De Wisselbank. Van stadsbank tot bank van de wereld en Quinn en Roberds, ‘An economic explanation of the early
Bank of Amsterdam’.
32 Van der Wee, ‘Monetary, credit and banking systems’; Van de Laar, Opperbankier, 75-82. Van de Laar was bescheiden door te stellen dat hij slechts ‘een aanduiding van de richting’ gaf waarin een theorie van de Wisselbank
opgezet zou moeten worden. Overigens is dit uit 1978 daterende werk van Van de Laar door De Vries en Van der
Woude onopgemerkt gebleven.
33 Kenmerkend en essentieel voor premoderne grondstoffenmarkten zijn de grote fluctuaties in vraag en aanbod en het gegeven dat de grondstoffen opgeslagen kunnen worden en niet onmiddellijk voor productie hoeven
te worden aangewend. En dus is een zekere mate van speculatie normaal voor het functioneren van de markt:
goedkoop inkopen en duur verkopen, voorraden aanleggen bij een lage prijs, interen op deze voorraad bij een
hoge prijs, de creatie van kunstmatige tekorten waardoor de prijzen omhoog schieten en er enorme winsten
kunnen worden gemaakt op de wél verkochte hoeveelheden. Kenmerkend is verder dat deze operaties op voldoende grote schaal moeten plaatsvinden en het beperkte aantal betrokkenen omdat niet te veel mensen weet
moeten hebben van de transacties.
34 Van de Laar gaf echter niet aan hoe die gezagsuitoefening precies in zijn werk ging en hoe de vraagzijde van
de markt in elkaar stak.
35 De Vries, The economy of Europe in an age of crisis, 230. De Vries baseerde zijn mening op Van Dillen, ‘The bank of
Amsterdam’, 105, diens Van rijkdom en regenten, 256-269 en Barbour, Capitalism in Amsterdam, 43-59. Hetzelfde idee
van de bufferwerking werd in 1976 ook verwoord door Vilar, ‘The monetary role of the bank of Amsterdam’, 22.
36 Kindleberger, ‘The economic crisis of 1619 to 1623’, 155.
37 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 168-169.
38 Idem, 109.
39 Idem, 107.
40 Idem, 116. Ze verwijzen in dit citaat naar de beroemde verkeersvergelijking MV=PT van Irving Fisher (18671947). Daarmee vallen ze terug op de klassieke kwantiteitstheorie en kennen ze toch enig gewicht toe aan monetaire krachten in de economische ontwikkeling van de Republiek. Omdat ze ook belang toekennen aan de omloopsnelheid en de verruiming van de kredietverlening was het wellicht logischer geweest als ze voor de later in
Cambridge ontwikkelde cash-balance-equation M= k.PT, de minder bekende rivaal van de Fisher-stelling, hadden
gekozen. In deze vergelijking is k de ratio of het gedeelte van de totale geldhoeveelheid dat door mensen in contanten (munten, banktegoeden) wordt aangehouden.
41 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 163.
42 Doelstelling 1: vat krijgen op het ‘geldwisselen’ en de ‘ketting-assignaties’ van de kassiers, waardoor de ‘al
te lange ketens in het wisselbrievenverkeer’ konden worden vermeden. Doelstelling 2: het terugdringen van de
verwarring in de muntcirculatie, het oude argument van Van Dillen.
43 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 109 en 165, waaraan ze meteen toevoegden dat ze dit veel belangrijker vonden voor het welvaren van een handelseconomie dan de verspreiding van wisselbrieven.
44 Idem, 166-167.
45 Deze opvatting strookt met hun uitgangspunt dat geld zich als passieve factor aanpast aan de behoeften
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van de economie. Hun standpunt verklaart echter niet waardoor in Amsterdam het geldaanbod en de geldvraag
werden bepaald en de monetaire expansie zo omvangrijk kon worden zodat deze de groei van de economie kon
bijbenen. Ervan uitgaande dat economische groei ook monetaire expansie vereist, moet er volgens Fisher’s vergelijking MV=PT bij een grotere T en een stabiele P sprake zijn van een grotere M of V, of beide.
46 Polak, Historiografie, 36-37.
47 Het debat onder historici over het grensoverschrijdend betalingsverkeer ving feitelijk aan met de discussie tussen Heckscher en Wilson die is samengevat door Hovy in diens ‘Discussie waardering edelmetaal’ en later aangevuld in The journal of economic history 48 (1988) 2 409-410. Over integratie en arbitrage: Eagly and Smith,
‘Domestic and international integration’ (1976); Neal, ‘Integration of international capital markets’ (1985);
Schubert, Ties that bound (1986); Neal, ‘Integration and efficiency of the London and Amsterdam stock markets’
(1987); Schubert, ‘Innovations, debts and bubbles’ (1988); Schubert, ‘Arbitrage in the foreign exchange markets
of London and Amsterdam’ (1989); Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’ (1996); Lothian, ‘Internationalisation of money and finance’ (2002). Over de stabilisatie: Gillard, La banque d’Amsterdam et le florin européen
(2004). Innovatie: Van der Wee, ‘Wisselbank’s innovations’ (2012). Kapitaalmobilisatie: Rousseau, ‘Historical
perspectives on financial development and economic growth’ (2003). De vroegmoderne centrale bankrol: Neal,
‘How it all began’ (2000); Neal en Quinn, ‘Markets and institutions’ (2003); De Jong-Keesing, De economische crisis
van 1763 (1939).
48 Price, ‘Multilateralism and/or bilateralism’, 274 en Sperling, ‘International payments mechanism’, 459, 461
noot 2 en 464.
49 Van der Wee, ‘Monetary, credit and banking systems’, 356.
50 Schubert zocht in zijn artikel ‘Arbitrage in the foreign exchange markets of London and Amsterdam’ uit in
hoeverre er op de markten gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden tot wisselarbitrage. Hij maakt hierbij
gebruik van het verschil in wisselkoersnoteringen: het verschil tussen de directe koers, bijvoorbeeld de koers
tussen Amsterdam en Londen en indirecte koers of ‘cross-rate’, bijvoorbeeld de wisselkoers tussen Amsterdam
en Londen, via Parijs of Hamburg. Gillard gebruikte in La banque d’Amsterdam dezelfde methode en kwam voor het
einde van de zeventiende eeuw tot eenzelfde conclusie.
51 De Jong-Keesing, Economische crisis 1763, 53-54 en 54a (grafiek). Het bankagio daalde vooral in 1763 – het jaar
waarin het faillissement van het bekende huis De Neufville voor paniek en crisis op de Amsterdamse beurs zorgde – door de run op de kassiers en het tekort aan contant geld, maar krabbelde in de loop van dat jaar ook weer
omhoog omdat de Wisselbank iets deed dat in de woorden van De Jong-Keesing ‘zeker reëler hulp was dan het
kunstmatig op peil brengen van een agiocijfer’: de bank willigde namelijk het verzoek in dat enkele vooraanstaande kooplieden-bankiers waaronder Pels, Clifford, Hope en Muilman namens de Amsterdamse kooplieden
hadden gedaan en dat er op neerkwam dat de bank voortaan naast munten ook ongemunt goud en zilver tot een
maximum van vier miljoen gulden in belening nam. De bank toonde zich met deze gecoördineerde en centrale
beleidsactie die gericht was op verruiming van de marktliquiditeit een betrouwbare instelling. De markt vond
dat ook, wat tot uiting kwam in de agiokoersen die in korte tijd weer stegen.
52 Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’.
53 ‘Cette situtation historique fournit une explication monétaire à l’épuisement progressif des avantages
comparatifs dont bénéficiaient les Provinces-Unies dans le système des échanges européens, avec ce glissement
vers une sorte d’état stationnaire quélles connurent à la fin du XVIIIe siècle.’ Zie Gillard, Banque d’Amsterdam, 383.
54 Idem, 377.
55 Gillard, ‘De internationale rol van de Wisselbank’, 115.
56 Neal, ‘How it all began’, 122.
57 Gillard, Banque d’Amsterdam, 380.
58 Idem, 383. Hoe het systeem precies functioneerde geeft Gillard overigens niet aan.
59 Quinn en Roberds, ‘An economic explanation’.
60 Idem, 44.
61 Het betreft hier niet de kasgeldleningen van de Wisselbank – kredieten in rekeningcourant aan roodstaande rekeninghouders – maar wel de onderhandse leningen of kortetermijnkredieten aan steden – Alkmaar
en Emden –, stedelijke instellingen, zoals de Bank van Lening, de regenten van het Oude Mannenhuis, de Admiraliteit en de thesaurie van de stad Amsterdam, de VOC-kamers Amsterdam, Enkhuizen en Rotterdam en
voorschotten aan de muntmeesters van Enkhuizen, Harderwijk, Kampen, Medemblik, Zwolle en Utrecht. En
verder ook de kredieten of voorschotten aan buitenlandse mogendheden of particulieren zoals de graaf van
Oost-Friesland, de Deense, Zweedse, Franse, Russische en Engelse kroon en subsidies aan geallieerde mogend-
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heden de Republiek Venetië en de keurvorst van Brandenburg.Zie over deze kredietverlening: Van Dillen, Mensen en achtergronden, 374 en Barbour, Capitalism, 107 e.v. voor een overzicht van de ‘procession of royal borrowers’
in de zeventiende eeuw. De subsidiestroom van de Republiek naar haar bondgenoten is ook in De Jongs, Staat
van oorlog, 326 e.v. in beeld gebracht. Van Bochove geeft in zijn Economic consequences, bijlage IV, 248 een overzicht
van leningen van de Deense kroon; Van Dillen haalt een voorbeeld uit 1657 aan (Bronnen Wisselbanken I, nr. 151,
117). Hoe de Triple Alliantie in 1668 de betalingen aan Zweden via de Wisselbank en bemiddeling van Johan
de Witt regelde, blijkt uit Rowen, John de Witt, 720-721. Zie voor de inkomsten van de bank zelf het aangehaalde
voorbeeld uit 1655 van een zilverleverantie aan Engeland. Zie verder voor een recent en globaal overzicht van
de kredietverlening van de bank (met een accent op de achttiende eeuw): Uittenbogaard, ‘De Kredietverlening
door de Wisselbank’.
62 Zie Wilson, ‘Anglo-Dutch commerce and finance’ voor de verantwoording van voorschotten – tot 600.000 pond –
die Willem III in 1688 van de Republiek voorgeschoten kreeg op zijn expeditie naar Engeland, de financiële crisis
van 1696 die met noodkredieten uit Amsterdam – en via de Wisselbank – werd verlicht en met latere steun die
Engeland tussen 1759 en 1762 vanuit Amsterdam ontving. Zie voor 1720 Kindleberger, Mania’s, panics and crashes,
135. De draaischijftypering is ontleend aan De Jong-Keesing, Economische crisis 1763, 44 en 219. Deze laatste auteur
toonde ook aan dat Amsterdamse bankiers in de periode van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) via de Wisselbank geld, kredieten en betalingsmogelijkheden verschaften waardoor de Engelse subsidies aan Pruisen – in de
vorm van wissels, baren goud en zilver – via Amsterdam in Berlijn belandden (44). Of betalingen van Frankrijk
aan Denemarken en Zweden (199-203) en betalingen van Oostenrijk aan Rusland die via Amsterdam plaats vonden (44-45).
63 Wilson, ‘Anglo-Dutch commerce’; deze eeuw brak in 1713 aan en zou volgens hem tot 1780 (de Vierde Engelse
Oorlog) duren.
64 Neal, ‘How it all began’, 123.
65 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, 45-54, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 50 en 51, Korthals Altes,
Pond Hollands, 81 en Jonker ‘Kassierspapier’, passim.
66 De Jong-Keesing, Economische crisis 1763, 86 en Dehing en ’t Hart, ‘Linking the fortunes’, 62.
67 Szász, Monetaire diplomatie, 57 heeft dit verschijnsel omschreven als de paradox van het geldmarktbeleid.
68 Het idee achter dit schema is ontleend aan Korteweg, De monetaire sector, 206-209. Het bevat een vereenvoudigde weergave van de relaties tussen enerzijds de instrumentvariabele (de Wisselbank) van monetaire politiek
en de intermediaire variabele (de geldhoeveelheid van de bank), en anderzijds de relatie tussen intermediaire variabele (geldhoeveelheid) en de waarde van de doelvariabelen (marktliquiditeit, in- en externe waardestabilisatie
banktegoeden en efficiënt betalingsverkeer).
69 Cagan, Channels of monetary effects, 40-60.
70 MacDonald, Floating exchange rates, 23-25 en hoofdstuk 11: ‘Spot market efficiency, interest parity and
purchasing power parity: some empirical evidence’, 201-219.
71 Dit model is gangbaar in het onderzoek naar de samenstelling van het internationale monetaire systeem in
de negentiende eeuw. Zie voor een concrete uitwerking Flandreau en Jobst, ‘The ties that divide’ en Eichengreen
en Flandreau, The gold standard in theory and history. Het model is gebaseerd op een indicator voor centraliteit. Toepassing van dit model op de situatie in de zeventiende en achttiende eeuw vereist een vergelijkbare indicator. Zie
voor de samenstelling van die indicator de toelichting bij bijlage 1: Centraliteit en periferie in het internationale
monetaire systeem, 1600-1750.
72 Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken van Amsterdam, Middelburg, Delft en Rotterdam. 2 dln. J.G. van Dillen (ed.),
Rijks Geschiedkundige Publicatiën nrs 59 en 60, hierna geciteerd als Van Dillen, Bronnen Wisselbanken.
73 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 959-961; noot 1, 959 bevat een uitleg over het boekhoudsysteem van de
bank. Een afdruk van de originele rekeningfolio’s van Bickers rekening in 1644 heeft van Dillen opgenomen in
diens Mensen en achtergronden, 384-385. Van Nieuwkerk, De Wisselbank, 158 toont een foto van de rekening van Law
uit het rekeningcourantboek van najaar 1712.
74 Sommige studies onderstrepen het belang van deze: Peters, Der handel Nürnbergs, 32-35, Lesger, Handel in Amsterdam, bijlage B, 267-269 en Keblusek, De weg van het boek, 12-14. Andere, meer recente studies – Gillard, Banque
d’Amsterdam en Van Nieuwkerk, De Wisselbank – memoreren wel het bestaan, maar baseren er geen kwantitatieve
analyse op. De grote uitzondering op dit punt zijn Quinn en Roberds. Hun ‘How Amsterdam got fiat money’ is
er grotendeels op gebaseerd.
75 De boekhouding van de Wisselbank was georganiseerd op basis van een halfjaarlijkse rapportage en een
jaarverantwoording eind januari. De rekeningcourantboeken hadden daarom consequent betrekking op de
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periode februari-juli en de periode augustus-januari. In 1646 besloeg zo’n halfjaarperiode nog één deel, rond
1726 waren er drie delen en ruim 3.000 pagina’s nodig om de activiteiten van de rekeninghouders te registeren.
76 Zie voor een verdere specificatie de nieuwe en aangepaste inventaris en de inleiding op de inventaris op de
website van het Amsterdams stadsarchief: https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/5077.nl.html. Deze nieuwe inventaris is een bewerking van de ongedrukte inventaris van W.N. Veder uit
1906.
77 Na de brand in 1652, die het oude stadhuis en het kantoor van de Wisselbank volledig verwoestte, vond het
bankarchief tijdelijk onderdak in het Prinsenhof op de Oudezijds Voorburgwal. Met de ingebruikname van het
nieuwe stadhuis in 1655 keerde ook het archief terug naar de Dam, waar het ruim anderhalve eeuw bleef. Vanuit het stadhuis op de Dam werd het archief in 1808 eerst naar de lokalen boven de Beurs op het Rokin overgebracht en van daaruit later naar een voormalig kistenmakerspand. Weer later verhuisde het geheel naar de vleeshal in de Nes en het Huiszittenhuis om in 1859 weer terug te keren naar de zolderkamers van het voormalige
stadhuis – inmiddels Paleis – op de Dam. Van daaruit belandden in 1892 alle stukken in de Waag, het toenmalige gemeentelijk archiefdepot op de Nieuwmarkt. Van 1914 tot 2007 lag het archief vervolgens opgeslagen aan
de Amsteldijk, waar later ook stadsarchief gevestigd werd. In 2007 verhuisde het Amsterdams stadsarchief naar
het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) en ABN/Amro-bank in het
gebouw De Bazel in de Vijzelstraat.
78 Uiteraard zijn de rekeningcourantsaldi ook bekend. Er bestaat een apart alfabetisch register van ‘crediteuren van de balans’ dat gebruikt werd voor het opmaken van de bankbalans.
79 Een indicatie van de omvang blijkt uit de volgende berekening. Over de periode 1644-1809 zijn 636 rekeningcourantbanden beschikbaar met gemiddeld circa 2.000 folio’s rekeningen – 1.579 rekeninghouders in 1646
en 2.918 in 1721 – en gemiddeld 100 transacties per folio. Dat levert over anderhalve eeuw in totaal ruwweg 126
miljoen transacties op.
80 De vijfjaarlijkse opgaven van de aantallen rekeninghouders door Van Dillen bleken grote onnauwkeurigheden te bevatten. Voor 1645 was dat 9 procent en voor 1646 14 procent. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Van
Dillen zijn tellingen gebaseerd op het standscijfer van het alfabetisch register van de banksaldi. Daardoor zag
hij alle tussentijdse mutaties in het aantal rekeningen over het hoofd, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken II, 985
en Van Dillen, Mensen en achtergronden, 406.
81 Bij een adequate systematische steekproef zou het aantal waarnemingen dat per jaar gedaan moest worden,
verdeeld moeten worden over meerdere rekeningcourantbanden. Voor 1646 zou de steekproef 158 waarnemingen moeten bevatten, verdeeld over twee banden rekeningcourantboeken (feb-aug 1646 en aug-jan 1647), wat
158:2 = 79 waarnemingen per band zou betekenen. Dat zou dan elke twintigste naam (1579:79 = 19,98) in het
alfabetisch register moeten zijn, waarbij de eerste door middel van toevalligheidscijfers werd verkregen. Alras
bleek dat op basis van deze bron, het alfabetisch register, geen systematische steekproef getrokken kon worden.
De problemen waren de volgende:
– in het alfabetisch register zijn bijvoorbeeld voor 1645 geen namen opgenomen onder de letters J, K,Q,V,X,Y
en Z;
– de frequentieverdeling in het namenregister blijkt erg scheef te zijn: in 1645 staan 447 van de 1706 namen,
ruim een kwart, gerubriceerd onder de letter I – Jan, Johannes enz. – wat alles te maken had met de opzet van het
register: van AA t/m ZZ, Andries Pels staat dus onder AP;
– de rangorde in het alfabetisch register is samengesteld op basis van rekeningvolume in het voorgaande jaar,
de grootste rekeninghouders eerst, gevolgd door de kleinere en nieuwe rekeninghouders;
– dubbelvermeldingen die pas tijdens de integrale proefinvoer uitgefilterd kunnen worden;
– ontbrekende rekeningcourantboeken die geen jaar-op-jaar-steekproef toestaan;
– de structuur van de bron is van dien aard dat er voor grote rekeningen een doorlopende paginanummering
gehanteerd wordt met meerdere door het boek verspreide folionotaties. Kleinere rekeningen zijn op één pagina
gestopt waardoor ze allemaal de nummering van die ene pagina zouden krijgen.
82 Omdat noch een systematische, noch een a-selecte steekproef mogelijk was, resteerden drie opties:
1. eerst voor alle jaren alle namen in een database invoeren, deze namen sorteren op alfabet en dan op basis van
die verdeling een systematische steekproef verrichten van beperkte omvang.
2. kiezen voor een omgekeerde aanpak: niet het alfabetisch register als uitgangspunt van de steekproef beschouwen, maar de vele delen en folio’s van de rekeningcourantboeken.
3. geen systematische steekproef over alle jaren, maar een integrale waarneming over de steekjaren 1646, 1654,
1666, 1676, 1686, 1695, 1707, 1716, 1726 vanuit de aanname dat deze jaren een representatief beeld bieden.
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83 Tabel 1.1 Aantal girale omzetten – totalen per rekeninghouder – naar halfjaarlijkse boekingsperiode en
aantallen transacties
Periode
Aantal
Aantal
Bron
omzetten transacties
1646a
1.662
37.795
5077/50
1646b
1.690
44.058
5077/51
1654a
ontbreekt
1654b
2.006
35.590
5077/61
1666a
2.091
19.263
5077/62
1666b
2.099
18.955
5077/63
1676a
2.047
22.354
5077/79
1676b
2.070
24.666
5077/80
1686a
2.156
20.489
5077/104,105
1686b
2.159
26.636
5077/106,107
1695a
2.451
26.588
5077/139,140
1695b
2.469
37.182
5077/141,142
1707a
2.850
57.882
5077/179,180
1707b
2.771
54.353
5077/181,182
1716a
2.726
53.115
5077/211,212,213
1716b
2.711
58.186
5077/214,215,216
1726a
2.675
69.100
5077/269,270,271
1726b
2.695
61.876
5077/272,273,274
Totaal
39.328
668.088
Bron: Amsterdams stadsarchief, archief Wisselbank (5077);
boekingsperiode: a = februari t/m juli, b = augustus t/m januari.
84 Tabel 1.2 In- en uitstroom van munten en metaal, naar aantal transacties per jaar van ontvangers en speciekamer van de Wisselbank
Instroom
Uitstroom
Bron
Periode
aantal transacties
aantal transacties
1646
1.672
462
5077/50,51
1654
739
189
5077/61
1666
178
301
5077/62,63
1672
258
790
5077/74,75
1676
66
247
5077/79,80
1680
171
40
5077/ 88,89
1686
1.262
620
5077/104,105
1690
607
900
5077/121,123
1695
351
761
5077/140,142
1699
1.152
715
5077/152,154
1707
880
446
5077/180,182
1711
922
441
5077/93,195
1716
2.093
592
5077/ 212,215
1719
1.455
955
5077/229,232
1726
1.028
961
5077/271,273
Totaal
12.834
8.420
Bron: Amsterdams stadsarchief, archief Wisselbank (5077); aantal transacties per jaar: totalen
van twee halfjaarlijkse boekingsperioden.
85 Voor verdere toelichting op de bronnen, zie bijlage 3B.
86 Zie McCusker en Gravesteijn, Beginnings, 21-41, voor een algemene duiding van deze Europese bron. McCusker en Gravesteijn lichten verder de situatie per plaats in Europa toe, ook die in Amsterdam (43-85) en geven
een overzicht van de vindplaatsen van prijscouranten en wisselkoersbriefjes. Ook Posthumus beschrijft in zijn
Prijsgeschiedenis, xix e.v. de situatie in Amsterdam, waarbij hij zich beperkt tot de collectie prijscouranten die in de
eerste helft van de twintigste eeuw door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) in Amsterdam is aangelegd. Facsimile-afbeeldingen van de Amsterdamse prijscouranten zijn te vinden bij McCusker en
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Gravesteijn, Beginnings, 51-53, Posthumus, Prijsgeschiedenis, xxxvi-xxxvii en Boorsma en Genabeek, Commercial and
financial publications, 5. Deze laatste publicatie is de inventaris op de EHB/NEHA-collectie prijscouranten en wisselkoersbriefjes bij het IISG.
87 Zo laat Schubert doorschemeren dat hij niet op de hoogte is van het feit dat de primaire bron wel degelijk
toegankelijk is en baseert hij zich evenals Eagly en Smith op Posthumus’ Prijsgeschiedenis. Zie: Schubert, ‘Arbitrage foreign exchange markets’, 3, noot 5 en Eagly en Smith, ‘Domestic and international integration’, 198-216.
De prijscouranten voor de jaren 1624, 1654-1664, 1694-1701, 1710-1718 en 1722-1728 ontbreken. Posthumus
gebruikte voor zijn Prijsgeschiedenis maximaal één prijscourant per maand, doorgaans het exemplaar dat rond de
vijftiende van de maand verscheen. Posthumus heeft berekend dat er circa 12.000 prijscouranten moeten zijn
verschenen, waarvan hij er 3.000 heeft getraceerd en gebruikt, zie Posthumus, Prijsgeschiedenis xxii. Het door hem
feitelijk gebruikte aantal is echter lager, hooguit 2.000. Sinds de publicatie in 1943 zijn zo’n 500 nieuwe prijscouranten getraceerd, een extra reden om het oorspronkelijke bronnenmateriaal nogmaals te raadplegen.
88 Het internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam bezit een grote collectie Europese wisselkoersbriefjes. McCusker en Gravensteijn plaatsten deze briefjes in hun Beginnings in een Europese
context. In deze publicatie staat ook een gedetailleerd overzicht van de aantallen en de geografische herkomst
van deze briefjes of ‘exchange rate currents’ zoals ze in het Engels worden genoemd. Dezelfde aantallen zijn terug te vinden in de collectie-inventaris van Boorsma en Van Genabeek, Commercial and serial publications. Vergelijk
ook Posthumus, Prijsgeschiedenis, 587. Prijscouranten en wisselkoersbriefjes samen bevatten circa 36.000 Amsterdamse wisselkoersnoteringen. Een selectie hiervan heb ik gebruikt en dan vooral de noteringen in Amsterdam
op een aantal Europese handelscentra (5.096 in totaal), de noteringen in Londen op Amsterdam (11.793, waarvan
11.498 op basis van door Neal tot databestand bewerkte noteringen in John Castaings, The Course of the exchange en
295 uit andere bronnen) en de noteringen in Venetië op Amsterdam (1.140), Antwerpen (951), Hamburg (905)
en Londen (1.080). In bijlage 5B. Bronnen, gehanteerde begrippen en samenstelling cijfers, zijn de vindplaatsen
gespecificeerd.
89 Gebruikte wisselkoersnoteringen, naar plaats van notering:
Amsterdam Londen
Venetië
Totaal
5.906
11.793
4.076
21.775
90 Uit het Amsterdams Notarieel Archief zijn naast de vele contracten, verklaringen, procuraties, akten van
obligaties vooral de wisselprotesten van belang. Deze protesten werden veelal bij onenigheid over een in het
buitenland getrokken wissel opgetekend op verzoek van gedupeerden. Een notaris in Amsterdam tekende het
protest dan op in de vorm van een akte van insinuatie (aanzegging) en protest. Die akte bevat gegevens die de
situatie en de prijsvorming op de buitenlandse markt weerspiegelen. Immers, in de akte werden de belangrijkste gegevens van de in het buitenland getrokken en in Amsterdam betaalbaar gestelde wissel integraal vermeld:
de in het buitenland geldende wisselkoers op Amsterdam, de som van de transactie, de namen van betrokken
personen – debiteur, crediteur, tussenpersonen –, eventuele condities zoals termijnen, looptijd en verschuldigde rente. Zie voor een gedetailleerde uitleg van deze bron: Bronnen Oostzeehandel nr. 184, xliii-xlviii en het artikel
van Hart en McCusker,‘The rate of exchange on Amsterdam in London’, 689-705 dat op deze bron is gebaseerd.
91 Van Velden, Fondament van de wisselhandeling. De tweede druk van dit boek – waaruit is geciteerd – verscheen
in 1647 onder de titel: ’t Onderrecht des wissels ende wisselhandeling, 45.

Noten bij 2 Dynamiek in de Republiek
1 Beutels, Leonardus Lessius, 64. Lessius verstrekte Isabella’s en Albrechts Raad van Financiën vele praktische monetaire adviezen, hij liet zich uitvoerig door Antwerpse kooplieden voorlichten over wisseloperaties en de vorming van wisselkoersen en schroomde niet om lijnrecht in te gaan tegen het vorstelijke wisselkoersbeleid. Lessius formuleerde zijn inzichten over geld, rente en wisselkoersen niet als losstaande ideeën, maar als een nieuwe
samenhangende geldwaardetheorie. Beutels, Lessius, 77-83.
2 ‘Antwerp was the first general entrepôt of the modern world’, Israel, Dutch primacy, 405.
3 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 426. Israel typeert de Antwerpse economie als een ‘transitional phenomenon, sandwiched between the characteristically regional emporia of the Middel Ages and the
fully fledged world emporium of the seventeenth and eighteenth centuries; for the process of concentration of
economic power in Europe began to accelerate shortly after Antwerp’s collapse in 1585.’ Israel, Dutch primacy, 5.
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4 De Vries, European urbanization, bijlage 1, 269-287.
5 Brulez, ‘De diaspora der Antwerpse kooplieden’; Brulez, ‘Anvers de 1585 à 1650’; Briels, Zuid-Nederlandse emigratie; Stols, ‘Handel-, geld-, en bankwezen in de Zuidelijke Nederlanden’, 133; Gelderblom, Zuid-Nederlandse
kooplieden en Gelderblom, ‘Antwerp merchants in Amsterdam after the Revolt’.
6 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 427. Elders plaatst De Vries de relatieve achteruitgang van
Antwerpen en de opkomst van Amsterdam als onderdeel van een langetermijn transformatieproces van de stedelijke gebieden in Europa. De ontwikkeling van dit Europese ‘polynuclear urban system’ zou in fases (een
Vlaamse, Nederlandse, Britse en Duitse fase) en onafgebroken zijn verlopen, behalve in de zeventiende eeuw:
‘The great discontinuity must be sought in the seventeenth century, when Europe’s polynuclear urban system
was made give way to the leadership of one of its centres, that of north-western Europe.’ De Vries, European urbanization, 167-169, 172.
7 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 766-767 en Stols, ‘Handel-, geld-, en bankwezen’, 132.
8 Van Zanden, ‘Economische groei in Holland’, 66-68.
9 Omdat Maddison 1500 en 1820 als referentiejaren gebruikte, heb ik die in deze tabel overgenomen.
10 De Vries en Van de Woude, Nederland 1500-1815, 766-767. In andere bewoordingen is de analyse van De Vries
en Van der Woude ook elders te vinden: ‘Niet zozeer de militaire val van Antwerpen maar de grote expansie van
de West-Europese handel, vooral die van de Iberische handel met Amerika tegen het einde van de 16de eeuw,
de opkomst van de Oostzeehandel, de verschuiving van het verkeer van landwegen naar zee, kortom de toenemende differentiatie, diversificatie en concurrentiemogelijkheden stimuleerden deze massale uittocht van zowel vreemdelingen als van Nederlanders.’ Stols, ‘Handel-, geld-, en bankwezen’, 132. Noordegraaf en Van Zanden leggen de nadruk op de ‘gateway-to-Europe-functie’ van de Hollandse groeieconomie, waarmee de gunstige
geografische ligging wordt bedoeld die, via de rivieren, toegang verleende tot de markten in het hart van Europa,
zie Noordegraaf en Van Zanden, ‘Vroegmoderne economische groei en levensstandaard’, 381.
11 Israel, Dutch Primacy gebruikt geen standaard economisch groeimodel en maakt daardoor geen onderscheid
tussen verschillende analyseniveaus en factoren die per niveau een rol spelen:
1. randvoorwaarden: macro-economische condities (lees: inflatie, rente, lonen), geografische condities, omvang
markten, kwaliteit van de infrastructuur;
2. aanjagers: innovatie, kapitaal, ondernemerschap, marktwerking;
3. determinanten: productiviteit, specialisatie, arbeidsinzet/omvang loonarbeid, handelsvolumegroei.
12 Israel, Dutch primacy, 411: ‘the facts is that it [de Republiek, P.D.] was an exceptionally strong and efficient
state compared with seventeenth-century France or Sweden, or for that matter pre-1688 England.’
13 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 767-790, geven een samenvattende en beredeneerde fasering
van de economische ontwikkeling van de Republiek, 1580-1621, 1621-1663, crisis en aanpassing 1663-1714, de
achttiende eeuw, 1780-1815: de terminale fase. Zie ook Maddison, Ontwikkelingsfasen kapitalisme, 48.
14 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 31. De Vries en Van der Woude situeerden de omslag in 1663,
Israel in 1672.
15 Van Zanden en van Riel, Nederland 1780-1914, 32-33.
16 Klein, ‘De Nederlandse handelspolitiek’, 195, 197.
17 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 783.
18 Neal,‘How it all began’, 139-140. De grondslag voor dat systeem was volgens Neal (128) al in 1723 gelegd en
bestond uit ‘complementary sets of private commercial and merchant banks, with all enjoying continuous access to an active, liquid secondary market for financial assets, especially for government debt.’ En vooral dat laatste ontbrak volgens Neal in de Republiek.
19 Buisman, Duizend jaar weer V, 122-128, 937 (1684) en 212-216, 218, 937 (1694-1695), 257, 937 (1698) 266-267,
937 (1699).
20 Voor de volledigheid zou hier ook nog de zogeheten voorbijlandvaart genoemd moeten worden. Dat is
de rechtstreekse handelsvaart tussen haven van vertrek en eindbestemming. Deze vaart die voorbijging aan de
Amsterdamse stapelmarkt kwam – mede op instigatie van Amsterdamse kooplieden die deze handel goedkoper
wisten te financieren – in loop van de achttiende eeuw op wat mede de relatieve teruggang in de handel en economie veroorzaakte, maar niet de dominante positie van enkele grote Amsterdamse handelshuizen, zie: Jonker
en Sluyterman, Thuis op de wereldmarkt, passim.
21 Van Zanden, ‘Economische groei in Holland’, 69. De cijfers uit grafiek 2.3 Conjunctuur in Amsterdam zijn
ontleend aan de volgende bronnen:
– databestand ‘The prices of the most important consumer goods, and indices of wages and the cost of living
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in the western part of the Netherlands, 1450-1800’, samengesteld door Van Zanden (zie: www.iisg.nl/hpw/data.
php) voor woninghuren, reële loon, kosten van levensonderhoud, inflatie en vrachtkosten;
– faillissementen: Oldewelt, ‘Twee eeuwen Amsterdamse faillissementen’.
22 Noordegraaf en Van Zanden, ‘Vroegmoderne groei en levensstandaard’, 393-396.
23 Buisman, Duizend jaar weer V 1675-1750, 332-368.
24 De drie Engels-Nederlandse oorlogen (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674), de oorlog met Portugal (1652),
Frankrijk (1672-1678), de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) vielen in
deze periode.
25 Zie ook De Vries en Van der Woude, Nederland, 1500-1815, 719-724.
26 De Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) droeg er ook aan bij.
27 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 774. Zie voor de ontwikkeling van de markthuren de index
die Van Zanden samenstelde op basis van de dataset van Lesger in diens Huur en conjunctuur over de huren in Amsterdam. De ontwikkeling van de verkoopwaarde van onroerend goed is ontleend aan de Herengracht-index die
Eichholtz samenstelde voor de panden aan de Amsterdamse Herengracht voor de periode 1628-1973, zie Eichholtz, ‘A long run house price index’.
28 Eichholtz en Theebe, ‘Zo vast als een huis’, 132.
29 Ik ga hier bewust niet verder in op de veelheid aan krachten (‘determinanten’) die aan de vraag- en aanbodkant van invloed waren op het verloop van de rente: de spaarbereidheid en -geneigdheid onder particulieren, de
investeringbereidheid en -mogelijkheden van particulieren, de liquiditeitsvoorkeuren, verwachtingen: inflatie,
monetair beleid en wisselkoersen. Aan de orde zijn alleen de zeer globale effecten op de economie in Amsterdam.
Zie voor een overzicht van mogelijke factoren die een verklaring bieden voor het niveau van de reële rente: Visser,
‘De reële interest: een tour d’horizon’ , passim en Knoester en Mak, ‘Reële rente in internationaal perspectief’, 41.
30 Van Zanden,‘Historische ontwikkeling van de nominale en reële rente’, 24 situeerde het begin van dit proces in de achttiende eeuw.
31 Behalve tijdvoorkeur speelden uiteraard ook andere grootheden een rol: winstverwachtingen, grensproductiviteit van kapitaal en meer monetaire factoren: geldcreatie en geldvernietiging, monetaire onzekerheden,
omvang besparingen en risicofactoren als betalingsbalanspositie en wisselkoersen. Zie bijlage 2B. Bronnen, gehanteerde begrippen en samenstelling cijfers voor details over de reekssamenstelling.
32 Dehing en ’t Hart, ‘Linking the fortunes’, 53 en Dehing, ‘Geld als water?’, 235. De vooruitgang die in de tussenliggende periode is gemaakt bestaat uit een aangepaste analyse en benadering van de cijfers en uit meer getraceerde brongegevens.
33 De indeling kort en lang is gebaseerd op de termijn waarop de lening of het geld opeisbaar was. Voor kort
kapitaal was dat een periode van 6 maanden tot 2 jaar, voor lang kapitaal was dat 2 jaar en langer. Hypoteekschulden zijn hier buiten beschouwing gelaten.
34 De reële rente wordt berekend uit het verschil tussen nominale rente en inflatie. Bij een nominale rente van
5 procent en een inflatie van 4 procent komt de reële rente uit op 1 procent.
35 Geïnterpoleerde data; kort: 1780/89; lang: 1670/79, 1730/39 en 1740/49. N= 1.775 (1.536 kort en 139 lang),
zie bijlage 2A.
36 De uitzondering hierop was de reële rente in 1610/14 en 1615/19. Die was relatief hoog omdat de nominale
rente hoog was (respectievelijk 6,5 en 6,4 procent voor de korte rente) en de deflatie beperkt: -0,7 en -0,3 procent.
37 Barbour, Capitalism, 57.
38 Deze opsomming van de belangrijkste oorzaken is ontleend aan Kindleberger, ‘Capital movements’. Kapitaal bewoog naar het buitenland op het moment dat ingezetenen uit de Republiek kapitaalgoederen, vermogen
of andere eigendomsrechten in het buitenland verwierven. Misschien ten overvloede dient opgemerkt te worden
dat hier sprake is van een benadering of een methode met vele onzekerheden omdat ik uiteraard niet precies weet
welke determinanten de rente in Amsterdam en Londen verklaarden en hoe geïntegreerd de financiële markten
waren en dus ook hoe groot de nominale rentearbitrage precies was. Een overzicht van de vraag- en aanbodfactoren
die theoretisch van invloed kunnen zijn geweest op de ontwikkeling van de rente geeft Visser, ‘De reële interest’.
39 Dit gold voor zowel directe investeringen als voor portefeuillebeleggingen. Verder wordt er uitgegaan van
de veronderstelling dat de rentestructuur een afspiegeling vormt van de gangbare liquiditeits- en vermogensvoorkeuren plus risicohouding.
40 Het gemiddelde niveau bedroeg in de periode 1720/29-1770/79 in beide steden afgerond 4,3 procent, waarmee het verschil verdwenen was.
41 Roberts, The merchant mappe of commerce (1638) geciteerd in Barbour, Capitalism, 123.
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42 Brief van graaf Clarendon aan George Downing, augustus 1661, geciteerd in Barbour, Capitalism, 125, noot 92.
Het zesde hoofdstuk in Barbours Capitalism (‘Loans and investments abroad’, 104-129) bevat een aaneenschakeling van verwijzingen naar het investeringsgedrag van Hollandse kooplieden in de zeventiende eeuw.
43 Barbour, Capitalism, 125.
44 Deze bankiers – Van Neck & Co., Theodore Janssen, Touchet, Muilman, Salvadore & Samson Gideon en Joseph Salvadore – ‘were to help to manage the foreign monetary business for the English governments for a great
deal of the 18th century’, zie: Wilson, ‘Anglo-Dutch establishment’, 14. De modernisering van het Engelse financiële systeem bestond bestond uit nog drie belangrijke stappen: het parlement nam na 1688 de controle op
zich van de financiering van de overheidsschuld, in 1694 betekende de oprichting van de Bank of England een
conversie van een koninklijke in een publieke schuld, een bron voor kredieten, en de start van een secundaire
effectenmarkt met alle technieken van termijn- en optiehandel die ook al in Amsterdam gangbaar waren. Dickson, Financial revolution, hoofdstuk 3.
45 Het Engelse parlement leende gedurende de Negenjarige Oorlog in totaal 16,5 miljoen pond sterling en 29,4
miljoen in de periode 1702-1713 tijdens de Spaanse Successieoorlog, (Dickson, Financial revolution, 10), wat omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers neerkomt op respectievelijk 167,3 miljoen en 298,1 miljoen gulden.
46 Neal, The rise, 62-80, aldaar 78.
47 Spufford, ‘Access to credit and capital in the commercial centres of Europe’, 328.
48 Sylla, ‘Financial systems’, 280-281 legt de link tussen financiële ontwikkeling en economische groei en geeft
ook de ‘key institutional components’ van een modern financieel systeem:
– gezonde overheidsfinanciën;
– stabiele betalingsvoorzieningen;
– een gezond bankwezen, een effectieve centrale bank;
– een goede effecten- en vermogensmarkt;
– gezonde verzekeringsmaatschappijen en institutionele investeerders.
49 Neal, ‘How it all began’, 121-122. Vilar zag in de vrije export van edelmetaal uit de Republiek – een essentieel
deel van de handel – wel degelijk de sturende hand van de overheid, die door de economisch superieure positie
van de Republiek de profijtelijke im- en export van edelmetaal kon vrijlaten omdat deze in essentie niet afweek
van de handel in andere goederen, zie Vilar, ‘The monetary role of the Bank of Amsterdam’, 205. Ook Sperling
vond een adequaat systeem met faciliteiten voor internationale kredietverlening en vereffening van betalingen
een aparte en onontbeerlijke pijler voor een snelle expansie van handel en investeringen, zie Sperling, ‘International payments mechanism’, 446.
50 Merton en Bodie, ‘Conceptual framework’, 12.
51 Neal,‘How it all began’, 123: ‘What Dutch citizens and bankers lacked was a liquid, transparant secondary
market for the securities issued by their various public authorities.’ Ondernemers, kooplieden, bankiers en kapitaalbezitters waren in de Republiek dus niet onderling verbonden via een secundaire effectenmarkt zoals dat
in Engeland in de loop van de achttiende eeuw wél het geval was, maar via een gecentraliseerde Wisselbank met
bijbehorend netwerk: ‘The Dutch continued to focus on a centralised payments system, a diffuse set of financial
assets available for long-term investors and an active set of merchant bankers who could facilitate foreign payments and credits.’ Neal, ‘How it all began’, 133.
52 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 767. Zie ook Israel, Dutch primacy, 411.
53 Wallert, Ontwikkelingslijnen geeft een gedetailleerde reconstructie. Zo verwijst hij op pagina 96 naar de ‘costuimen van Antwerpen nopende den assurantien ende wisselbrieven’ in de oudste edities (1597 en 1613) van de
Amsterdamse Handvesten: Handtvesten ende privilegien van Amsterdam. Zie verder ook Van der Wee, ‘Monetary, credit and banking systems’.
54 De door de Staten van Holland uitgevaardigde ‘Ordonnantie van de policiën binnen Hollandt’ van 1 april
1580 bevatte slechts bepalingen over het huwelijk, erfrecht, huur van landerijen, hypotheek, registratie van gestolen goederen en gerechtelijke kosten. Geciteerd in Wallert, Ontwikkelingslijnen, 97.
55 Deze deskundigenverklaringen werden gegeven door de zogeheten Goede Mannen. Van deze senioren binnen een specifieke vakgebied zijn vanaf 1677 de namen bekend, zie: Stadsarchief Amsterdam, Rechterlijk Archief
(5061/1813-1820) ‘Register der goede mannen’, voor de jaren 1677, 1688, 1700, 1710 en 1716.
56 Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank, nr. 26, geciteerd bij Wallert, Ontwikkelingslijnen, 111.
57 Endosseren was het gebruik waarbij een persoon die een wissel verkocht via het plaatsen van zijn handtekening op de achterzijde van het document bevestigde dat hij garant zou blijven staan voor de uitbetaling.
58 Wallert, Ontwikkelingslijnen, 111. Er bestaan geen aanwijzingen dat in Amsterdam het meermalen endosseren
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van wissels ooit verboden is geweest, wat impliceert dat dit gebruik wijd verbreid werd toegepast.
59 Jonker, ‘Kassierspapier’, 119.
60 Wilde men ‘groote verhinderinghe in den koophandel, diversie van neeringhe ende andere sware inconvenienten’ voorkomen, dan was het zaak om zoveel mogelijk transacties waarmee edelmetaal gemoeid was tot op
detailniveau te regelen. Om die reden omvatte de muntordonnantie van 21 maart 1606 van de Staten Generaal,
waarmee in essentie de munteenheid in de Republiek hersteld werd, maar liefst 95 artikelen, zie Nederlantsche
Munt-boeck (1645), 48-64.
61 De Vries en Van der Woude, Nederland, 1500-1815, 166.
62 Jonker, ‘Kassierspapier’, 107-111. Hij onderscheidt drie soorten kassierspapier of kassiersbriefjes:
– het orderbriefje of assignatie, het minder formele ‘zusje van de wissel’, was feitelijk een opdracht aan iemand
om een bedrag uit te betalen aan een derde. Dit briefje was bedoeld voor binnenlandse betalingen. Bij contante betaling diende het als cheque en bij overschrijving als girobiljet.
– de kassierskwitanties: dit zijn ontvangstverklaringen van geld die in twee varianten voorkwamen: ofwel een
kassier verklaarde geld te hebben ontvangen van een cliënt of patroon – tevens rekeninghouder bij de kassier
–, ofwel een cliënt of patroon verklaart geld te hebben ontvangen van een kassier. In het eerste geval was het
papier dus in feite een getekende kwitantie of ontvangstbewijs voor het ingelegde bedrag. Deze kwitantie
was of op naam gesteld van de rekeninghouder of ‘aan toonder’, een derde dus die het papier in zin bezit had
gekregen. In het geval een rekeninghouder krediet wilde, leverde de kassier een blanco getekende kwitantie,
dus zonder vermelding van een bedrag. De kredietsom vulde de rekeninghouder zelf in, waarna een derde
het bedrag op vertoon van het papier bij de kassier kon innen.
– kassierspromessen: dit waren betalingsbeloften aan toonder, die evenals orderbriefjes/assignaties en kwitanties een papiergeldfunctie vervulden.
63 Wat voor de ontwikkeling van het deposito- en girobedrijf opgaat, geldt eveneens voor de ontwikkeling
van de wissel. Ook daarvan lag de bakermat in Italië en ook daar kwam vanaf de veertiende en vijftiende eeuw
in de vorm van wisselcontracten een aangepaste methode voor de financiering van de langeafstandshandel in
zwang, een methode waarmee zowel de kredietverlening als ook de vereffening van onderlinge schulden mogelijk was. Zie hoofdstuk 7.
64 Van der Wee, ‘Monetary, credit and bankings systems’, 336. Zo blijkt de vader van de Amsterdamse koopman Adriaen Thibaut in 1594 in Middelburg al gebruik te hebben gemaakt van de diensten van de kassier Pieter
van Loor, die in 1619 koopman in Londen was. Bron: SAA, NA 200/242.
65 Korthals Altes, Pond Hollands, 81.
66 Van Dillen heeft het over ‘muntverwarring’ en kassiers als de drijvende krachten achter het ‘chaotisch
muntwezen’. Van Dillen onderscheidt drie chaoskenmerken:
– de binnenlandse circulatie van een groot aantal verschillende munttypen van allerlei herkomst en kwaliteit;
– ‘minderwaardige’ munten die volwaardig geld uit de omloop verdreven;
– de aanmunting van handelsmunten – de zogeheten negotiepenningen – onttrok edelmetaal aan de circulatie.
Bij ‘minderwaardige’ munten is de verhouding tussen rekeneenheid en edelmetaalinhoud een minder gunstig
dan bij ‘volwaardige’ munten. Zie Polak, Historiografie ‘muntchaos’, 39-45 voor een kritische beschouwing van de
verklaringen van Van Dillen van de muntverwarring in de Republiek.
67 Jonker, ‘Kassierspapier’, 111-112.
68 Riemersma, ‘Religious factors’, passim.
69 Deze conjunctuurkompasvariabelen zijn gebaseerd op de volgende bronnen:
– consumptie huishoudens: opbrengsten imposten in Van Zanden, ‘Economie van Holland’, 583.
– flexibel arbeidsvolume: buiten Amsterdam geboren ondertrouwden, Hart, ‘Onderzoek samenstelling bevolking’, 141 en 143 (tabellen 7 en 9). De periodisering bij Hart van de 10-jaars gemiddelden van de ondertrouwcijfers (bijvoorbeeld 1601-1610) wijkt licht af van de periodisering van de overige variabelen (1600/09). Het idee
om deze bron voor deze variabele te gebruiken is gebaseerd op de arbeidsmarktanalyse van De Vries in diens
‘Pre-industrial labor markets’. De Vries concludeert daar dat de arbeidsmarkt in de Republiek bestond uit een
vaste kern en flexibele schillen van los-vast werk. Die laatste schillen, zo is mijn aanname, werden grotendeels
gevormd door migranten, de buiten Amsterdam geboren ondertrouwden.
– in- en uitvoer: de in- en uitvoerrechten voor handel en scheepvaart – de convooien en licenten –, opbrengsten
kantoor Amsterdam in: Lindblad, ‘Foreign trade’, 241 en Westerman, ‘Statistische gegevens’.
– productie nijverheid: schatting bruto productie nijverheid bij Van Zanden,‘Economie van Holland’, 607, tabel 17.
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– beurskoers VOC-aandeel: De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 515.
– inflatie: zie noot 21.
– rente: gemiddelde nominale korte rente, bijlage 2 Nominale en reële wisselmarktrente, 2A cijfers en 2B toelichting.
– faillissementen: Oldewelt, ‘Twee eeuwen Amsterdamse faillissementen’.
– bevolkingsontwikkeling: De Vries, European urbanization bijlage 1, 271.
Eveneens relevant en van betekenis voor het verloop van de conjunctuur zijn investeringen en werkloosheid.
Van beide zijn geen cijferreeksen beschikbaar.
70 Dat geldt dus niet alleen als bijvoorbeeld de rente daalt of het aantal faillissementen afneemt, maar ook als de
nijverheidsproductie, het arbeidsvolume en de VOC-koersen toenemen. Idee, berekeningsmethode en variabelenselectie van dit kompas zijn ontleend aan het Conjunctuurkompas van het CBS, de voorloper van de zogeheten
Conjunctuurklok, zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/con-junctuurklok/conjunctuurklok2.htm. Dit kompas geeft het beeld zoals dat is waargenomen in een bepaalde periode. Het specifieke beeld wordt vergeleken met het gemiddelde in voorafgaande jaren,
voor sommige indicatoren teruglopend tot 1590/99. Dit langetermijngemiddelde (1590/99-1800/09) gold daarmee als ijkpunt; het is in de grafiek op 0 gesteld. Het beeld wordt echter niet alleen vergeleken met het langjarig
gemiddelde: ook de situatie in een periode van tien jaar wordt gepresenteerd. Het beeld over 1650/59 bijvoorbeeld
wordt eerst gerelateerd aan het gemiddelde over de periode 1590/99-1650/59, gecorrigeerd voor de standaardfout
en daarna vergeleken met dat over de periode 1670/79. Omdat veranderingen in verschillende waarden van individuele indicatoren vergelijkbaar moesten worden gemaakt, is een statististische bewerking uitgevoerd die het verschil van één punt voor alle indicatoren relatief even groot maakt. In het voorbeeld van 1650/59 is dat gedaan door:
gestandaardiseerde waarde 1650/59 =

(waarde 1650/59 – gem. waarde 1590/99-1800/09)
standaarddeviatie 1590/99-1800/09

De selectie van de indicatoren is gedaan op basis van enkele relevante criteria:
– beschikbaarheid van een tijdreeks, zie noot 69;
– passende theoretische onderbouwing;
– een sterk verband met economische ontwikkeling van Amsterdam.
Van niet alle indicatoren zijn gegevens beschikbaar voor alle perioden, reden waarom specifieke perioden wél en
andere niet in het kompas terugkomen.

Noten bij 3 Oprichting en inrichting Wisselbank
1 Phoonsen, Wisselstyl tot Amsterdam, 1.
2 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 446, 394.
3 Polak, Historiografie en economie I, 263-267, aldaar 266.
4 De uitgave van een munttype beperkte zich niet tot een keuze van een naam of een afbeelding. Het betekende
ook het vaststellen van: het soort edelmetaal (goud of zilver), het edelmetaalgehalte (de zuiverheid van het verwerkte goud of zilver) en het gewicht van de muntstukken. Het vaststellen van de officiële waarde gebeurde in
rekenmunt, in de Republiek in guldens en stuivers, zonder dat die waarde overigens op de grotere munttypen
– rijksdaalders, leeuwendaalders, gouden en zilveren dukaten, gouden en zilveren rijders – werd aangegeven.
Deze officiële nominale waarden of muntkoersen werden bij wet vastgesteld en publiekelijk bekend gemaakt
door middel van resoluties en plakkaten van de Staten-Generaal.
5 Het gehalte goud wordt weergegeven in karaten en greinen: zuiver goud is 24 karaten of 288 greinen; 1 karaat
komt overeen met 12 greinen. Het zilvergehalte wordt weergegeven in penningen en greinen: 12 penningen of
288 greinen is zuiver zilver; 1 penning komt dus overeen met 24 greinen. Zuiver goud en zilver bestaan dus uit
288 greinen. Het edelmetaalgehalte van munten kan dus vastgesteld worden door het gehalte in greinen te delen door 288. Zie, Polak, Historiografie en economie, II, bijlage 64.
6 De onkosten en afdrachten werden berekend in aantallen stuivers per hoeveelheid vermunt zuiver edelmetaal. In de muntordonnanties stond aangegeven welk deel van het vermunte edelmetaal de munthuizen als sleischat of seigneurage moesten betalen aan de muntheren als bezitters van het muntrecht en welk deel de muntmeester ten deel viel voor de verrekening van de productiekosten en winst.
7 In 1606 moesten er uit één mark edelmetaal (=246,084 gram) 8,48 rijksdaalders en 8,89 leeuwendaalders ge-
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slagen worden, wat overeenkomt met 29,02 gram zilver. Het voorgeschreven zilvergehalte of fijn gewicht zilver van deze twee munten werd uitgedrukt in penningen of greinen. De rijksdaalder had een zilvergehalte van
10 penningen en 15 greinen (of 255 greinen in totaal), wat neerkomt op: 255/288 = 0,8854. Omdat voor verschillende munttypen verschillende zuiverheidsgehaltes werden gehanteerd is het voor de vergelijkbaarheid van belang om vast te stellen hoeveel munten er uit zuiver edelmetaal geslagen zouden kunnen worden, de zogeheten
‘zuivere snede’. Uit zuiver edelmetaal kan namelijk een groter aantal munten worden geslagen. De ‘zuiver snede’
voor de rijksdaalder bedroeg 9,57 greinen/stuk; bij de leeuwendaalder was dat 11,85. Bovenstaande pasage is gebaseerd op Polak, Historiografie en economie, II, bijlage, 64-71.
8 Rijksdaalder: 9,57 (‘zuivere snede’) x 2,35 (muntkoers in guldens) = 22,498 gulden per mark zilver. Leeuwendaalder: 11,85 (‘zuivere snede’) x 1,90 (muntkoers in guldens) = 22,519 gulden per mark zilver.
9 De muntprijs van een mark puur zilver lag voor leeuwendaalders op 22,200 gulden en voor rijksdaalders op
22,150, zie Polak Historiografie en economie II, bijlage, 70-71.
10 ’t Hart, en Limberger, ‘Staatsmacht en stedelijke autonomie’, 66.
11 Zie de resolutie van de Amsterdamse vroedschap van 10 mei 1606, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 8, 5.
Over de bank in Sevilla is weinig bekend, maar des te meer over de bank in Venetië. Zie voor de inrichting van de
Venetiaanse bank G. Luzzatto, ‘Les banques publiques de Venise’, 45 e.v.
12 Van Dillen, ‘Oprichting en functie’, 344.
13 Over de kassiers was het stadsbestuur duidelijk: ‘daeronder groot bedroch is schuylende ende onder andere met uytwegen van swaere goude ende silvere penningen ende deselve op verbodene ende andere Munten te
senden om gecoverteert te worden in nieuwe ende andere opgedrongene penningen ende de lichte wederomme
onder de gemeente uyt te geven’, zie Van Dillen, ‘Oprichting en functie der Amsterdamse Wisselbank’, 344 en
Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 2, 1.
14 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 18, 14-16.
15 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 18, 15. Overigens was het niet alleen een bezorgdheid over de kwantiteit maar ook over de kwaliteit van de betalingen zoals blijkt uit het wisselprotest van 21 juli 1608 waarin een eis
van betaling werd geformuleerd in zogeheten ‘gevalueert oft ten minsten in soodanich gelt ’t welck in betaling
zal kunnen uitgegeven worden zonder weigering.’ SAA, NA 113/25v, 42.
16 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 8, 5 (voor de Amsterdamse commissie) en nr. 9, 5 voor het rapport van
de Generaalmeesters van de Munt.
17 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 22, 20-21.
18 Zie bijlage 7 voor de extenso weergave van deze keur. Deze keur is ook opgenomen in: Van Dillen, Bronnen
Wisselbanken, I, nr. 22, 20-21 en verder in Pontanus, Historische Beschrijvinghe Amsterdam, 299-300 en Mees, Proeve, 283.
19 Letterlijk stond er in de oprichtingskeur: ‘een yeghelick sal moghen brengen alle alsulcke penninghen,
Massen, Grenaillen, ende Bilioenen, als hy goet sal vinden daer te laeten comen, ende die selve penningen ofte
waerde vande voorschreven Massen tot zijn believen weder uyt trecken (…)’, dat de selve penninghen in ghereeden ghelde aldaer gebracht werden, niet minder als ter somme van drie hondert guldens teffens, sonder cleynder specien als Schellingen. Ende van deselve cleyne speciën sal men niet meer dan drie guldens op elcke hondert
guldens moghen tellen’. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 22, 20-21.
20 ‘Des wordt een yegelick verboden meeder somme van penninghen op de bancke te assigneren als hy daer
inne is hebbende, op pene van drie ten hondert te verbeuren. Ende sullen de gheene die eenighe speciën sullen willen permuteren, ter voorschreven bancke de speciën moghen versoecken, midts daervan gevende soo
weynich toebaets, als eenichsins doenlick sal wesen.’ Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 22, 20-21.
21 ‘Voorts opdat de penninghen op Wissel getrocken te beter ende sekerder betaelt moghen werden, (…) alle
[wissels] van ses hondert guldens ende daer boven, ende die buyten ghetrocken zijn, ter somme als vooren, om
alhier ter Stede de selfde te voldoen (…) ter bancke voorschreven respectivelick betaelt sullen moeten worden.’
Van Dillen, Bronnen Wisselbanken I, nr. 22, 20-21.
22 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 95, 85. De Wisselbank disconteerde geen wissels. Die dienstverlening
was in handen van particuliere kassiers en kooplieden-bankiers.
23 ‘Op pene dat de voorschreven wisselen die anders als ter bancke betaelt sullen worden, voor qualick betaelt
ende ghehouden, ende daer en boven by den Contraventeurs t’elckens vijf en twintich gulden verbeurt sullen
worden.’ Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 23, 21-22.
24 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 23, 21-22: ‘sullen gheene penninghen ter bancke ghebracht, aldaer arrestabel wesen (…) [en] oncosten, die tot het opstellen ende onderhouden vande voorschreven Banck van Wissel,
by deser Stede ghedragen sullen moeten werden.’
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25 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 23, 21-22.
26 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 25, 23-25. Kredietverschaffing hoorde niet tot het officiële takenpakket
van de bank. Het was zelfs ten strengste verboden, zie daarvoor hoofdstuk 6 over de bedrijfsvoering.
27 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 32-38. In Middelburg bestond grote belangstelling voor het Amsterdamse experiment. Men dacht er over om vergelijkbare bank op te richten, wat 1616 dan ook gebeurde.
28 De inrichting en de organisatie van de bedrijfsvoering is ook vastgelegd in de ordonnantie van 29 januari
1609 (Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 21, 17-20), de instructies voor de Wisselbanken van de Staten-Generaal
(augustus 1610, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 28, 27 en nr. 45, 42-45) en de schets van de Zeeuwse koopman Jan Soggaert (Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 1033, 1397-1399).
29 Deze eerste drie kregen een aanstelling als oppercommissarissen voor onbepaalde tijd, zie de oprichtingsordonnantie van de Wisselbank uit 1609, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 33.
30 SAA, Archief van Burgemeesters (5031/1377), Stukken betreffende ambten en officiën, Eedboek, 69.
31 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 21, 20.
32 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 233, 178-179, waaruit blijkt dat de benoeming van het Wisselbankpersoneel aan de burgemeesters toeviel.
33 In de eerste twee winst- en verliesrekeningen van de bank (1610 en 1611) luidde de formulering nog: ‘voor
opgelt en toebate, in ’t vercoopen van verscheyde speciën’, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 808-809.
34 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 256 en 303, respectievelijk betreffende een grote hoeveelheid Spaans
kopergeld ter waarde van 400.000 gulden en ‘een suffisante quantiteit silver’ om daarvan lingotten te kunnen
maken.
35 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 33.
36 Instructie voor de commissarissen van de Wisselbank, 14 januari 1683, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr.
273, 209; intacqueurs waren rekeninghouders die ’s ochtends in de bank een bedrag overschreven en daarover,
tegen de voorschriften, dezelfde dag al weer hadden beschikt, zie de keur hierover bij Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 269, 201.
37 Van Gelder, Levensbeschouwing van Hooft, 9-12. Hooft raakte met Oetgens in conflict omdat hij Oetgens beschuldigde van het plunderen van de stadskas. Oetgens had met voorkennis van de stadsuitbreiding en fortificatie een perceel grond opgekocht dat hij later met veel winst had doorverkocht aan de gemeente.
38 Geciteerd bij Hell, ‘Kennen, respecteren ende gehoorsamen’, 11. De aantekeningen van Bontemantel (16131674) geven inzichte in de verhoudingen tussen de Amsterdamse regenten. Zie voor die onderlinge verhoudingen: Hell, ‘Schatkist van den Staet’.
39 Geciteerd bij M. Hell, ‘Schatkist van den Staet’, 211.
40 Deze analyse is ontleend aan ’t Hart, ‘Corporate governance’.
41 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, 59-60.
42 Zie de notariële akte van november 1635 waarin de aanstelling van Hans Hooghendorp als essayeur én waardijn van de Wisselbank wordt vastgelegd. Hooghendorp volgde de overleden Meynert Caspersz op. In de notariële akte worden niet alle taken beschreven die de essayeur uitvoerde. Zijn aan- en verkoopactiviteiten worden
bijvoorbeeld niet vermeld, zie Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken I nr. 85, 78.
43 Idem.
44 Volgens Bontemantel was essayeur Sieuwert Jansz ‘door sijn groote kennisse seer vermaert’, zie Bontemantel, Regeeringe van Amsterdam (internetversie) 129, noot 2. Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 227, 173-174.
45 De keuring van de essayeur was soms aanleiding voor de nodige commotie, zoals in 1758 toen de commissarissen van de bank de burgemeesters van Amsterdam duidelijk maakten dat de essayeurs bevoegd waren om
ingebrachte munten, die van onvoldoende gehalte of gewicht waren, door te knippen en aan de inbrenger terug
te geven. Jacob en Joseph Proops, handelaren in ‘speciën’, hadden 37 zakken van 200 rijksdaalders die ze bij de
muntmeester in Utrecht hadden aangeschaft in de bank gedeponeerd. Bij een latere – dubbele – keuring bleken
deze munten volgens de Amsterdamse commissarissen toch van onvoldoende kwaliteit te zijn, waarop de eigenaren in staat werden gesteld alsnog betere munten in te brengen zodat de slechte munten verknipt konden
worden. Jacob en Joseph Proops haalden verhaal in Utrecht, wat voor de muntmeester van Utrecht en de Staten van Utrecht aanleiding was om over deze gang van zaken een klacht in te dienen omdat de reputatie van de
Utrechtse muntmeester in het geding was. Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 442-449, 390-401.
46 In de bronnen heb ik geen aanwijzingen aangetroffen waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat essayeurs
tekortschoten en voor extra kosten moesten opdraaien. In hoofdstuk 5 wordt het actieve kasbeheer van de bank
en de rol van de essayeurs daarin verder uit de doeken gedaan.
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47 Ordonnantie voor de Wisselbank, 1609, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 21, 19.
48 Idem, 20.
49 Idem, 19.
50 Instructie voor de Wisselbanken, ontworpen door de Generaalmeesters van de munt, op last van de StatenGeneraal, 16 augustus 1610: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 28 en nr. 45, ad 11, 12, en 13.
51 De Middelburgse stadsadvocaat Simon van Beaumont, die in 1615 in Amsterdam verslag uitbracht van zijn
onderzoek naar het functioneren van de Amsterdamse Wisselbank, verwoordde deze geldhandel in zijn rapport
van 1615 als volgt: ‘Het vercoopen van speciën, die gesocht worden, dewelcke van haer selven met groote partijen
in de Bancke moeten comen ende bovendien door de buytencassiers opgesocht worden, waertoe de commissarissen beramen en de uutstellen een lijste van de opgelden, die sij op elcke specie, die sij soucken, sullen geven,
dewelcke bij hunluyden wort verandert naer occurrentiën. Het vercoopen van de speciën gaet op ’t goetvinden
van de commisarissen, naerdat se gesocht worden ende coopluyden, die se van doen hebben, betalen willen.’ Van
Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39 37-38. Beaumont constateerde dat de bank op de rijksdaalder 8 penningen
rekenende, omgerekend 1,04 procent. Hoeveel de bank rekende bij verkoop vermeldt Beaumont niet. Uit de instructie voor de buitenontvanger, die integraal in de keur van november 1609 is opgenomen, blijkt ook dat de
bank met diens diensten en activiteiten een alternatieve en duurzame inkomstenbron aanboorde. Naast administratiekosten die werden gerekend voor diverse diensten ontving de bank ook een winstmarge op de wisselverrichtingen die de buitenontvanger in opdracht van de commissarissen van de bank uitvoerde.
52 De kassier of ontvanger zwoer de ingebrachte penningen te bewaren zonder daarmee ‘enig profijt te doen
ende deselve opde ordre ende assignatie der Opper-commissaris, wederom uijttellen ende betalen, en Stadt ende
Reeckeninge der Bancke secreet houden.’ Bron: SAA, Archief van Burgemeesters (5031/1377), Stukken betreffende ambten en officiën, Eedboek, 70.
53 Respectievelijk Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 1033 1398 en idem I, nr. 39, 34.
54 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 190, 146. Eind jaren zeventig, toen de stad op zwart zaad dreigde te komen zitten, trok burgemeester Hudde deze lijn van personeelsreductie in zijn rapport met bezuinigingvoorstellen door. Zie Van Wickevoort Crommelin, ‘Hoe Amsterdam aan geld kwam’, die citeert uit het rapport Stadsfinantie geredresseert in den jaare 1679 dat Johannes Hudde in het jaar vóór zijn burgemeesterschap als thesaurier opstelde.
55 Beaumont: ‘aen de buytensijde onbeschoten sijnde om de luyden acces te geven ende te connen toetellen
ofte ontfangen; elck heeft beneffens hem staende een ijseren kiste, die haer tot een casse dient.’ Om de klanten zo
snel mogelijk te kunnen helpen moesten de ontvangers die ‘ledich sijn, datelijk beginnen te ontfangen tgeene
eerst ter Banque sal worden gebracht ende d’ander, mede ledich sijnde, de naervolgende’. Van Dillen, Bronnen
Wisselbanken, I, nr. 39, 37-38.
56 Boekhouders verdienden 1.000 gulden per jaar in 1609, 1.400 gulden in 1650 en tussen de 600 en 1.200 gulden in 1750. Deze bedragen zijn exclusief de emolumenten. De boekhouders ontvingen al sinds de oprichting
200 gulden voor het halfjaarlijks afsluiten van de boeken. De boekhouders betaalden in tegenstelling tot de ontvangers geen borg en legden slechts een eed af.
57 Zie het verslag van Beaumont in: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 37. Bankbestuurders en boekhouders wisten dus welke kooplieden wel en niet kredietwaardig waren. Ik heb niet kunnen achterhalen of de
bankbeambten die informatie ook met derden deelden en als vraagbaak dienden voor kooplieden die de financiële reputatie van hun tegenpartij wilden nagaan of dat ze zich strikt hielden aan de eed van vertrouwelijkheid.
58 Later werd dit verruimd tot 11.30 uur en daarna, in 1683, weer beperkt tot 11.00 uur. Zie: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 264, 199.
59 SAA, Archief Wisselbank (5077/63, folio 1050).
60 SAA, Archief Wisselbank (5077/63, folio 91).
61 Bij de introductie van de zilveren dukaat gold een koers van 48 stuivers, in 1668 stond hij op 50 stuivers
courant.
62 Kiefts creditering: SAA, Archief Wisselbank (5077/63, folio 1050). Debitering speciekamer: SAA, Archief Wisselbank (5077/63, folio 1054).
63 Beaumont: ‘sulcx dat de geheele lenghte aen d’eene sijde aen de voorsz. straet compt, de vesters ende glasen
beset met stercke cruysgaerden.’ Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 32.
64 Zie: beeldbank stadsarchief Amsterdam: http://beeldbank.amsterdam.nl/index.php?beginjaar=&eindjaar=
&qasked=1&qtype=nieuw&q=oude+stadhuis+thesaurie.
65 Israel, Dutch primacy, 78.
66 De transactie-aantallen zijn gebaseerd op diverse grondslagen:
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1. een kettingindex van het aantal rekeningcourantfolio’s in het alfabetische namenregister (beschikbaar voor de
jaren 1609, 1610, 1615, 1620, 1625, 1627, 1631, 1646, 1654, 1666, 1676 en 1686) en geïndiceerde transactieaantallen
(beschikbaar voor 1646, 1654, 1666, 1676, 1686). Correlatieberekeningen voor de overlappende jaren – 1646, 1654,
1666, 1676 en 1686 – toonden aan dat er een significant verband bestond tussen beide.
2. ‘Rekening van stuivers of partijgelden’ later ‘Rekening van partijen’ – één van de rekeningen in de rekeningcourantboeken, van 1683-1782, zie van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 205. Het ‘partijgeld’ werd met
ingang van 1683 geheven: één stuiver per overschrijvingstransactie tot 1715, daarna 2 stuivers in de periode
1716-1783 en 3 stuivers tussen 1783-1794. In de boeken van de bank werd dit vanaf 1683 verantwoord werd als
‘Rekening van stuivers of partijgeld’ en vanaf 1718 als: ‘Reeckening van Partijen’. Bron: SAA, Archief Wisselbank
(5077), rekeningcourantboeken. De aantallen rekeninghouders zijn verkregen door telling in de alfabetische registers op de rekeningcourantboeken en saldoboeken van balansen (‘crediteuren van balance’), zie ook Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 985.
67 Mogelijk werd dit effect versterkt door de verhoogde activiteiten van kassiers die na de introductie van de
recepis in 1683 de sterk vereenoudigde handel in bankgeld naar zich toetrokken.
68 Zie Vondel, Inwydinge van ’t stadthuis t’Amsterdam vs 1252, 1260-1261; de hele beschrijving van de toestand in het
oude stadhuis strekt zich uit over de verzen 1225-1281, zie hieronder:
1225
De burger, en de Heer, en zoo veele amptenaeren,
Al slaven der gemeente, en wit van gryze hairen,
Geploeght met rimpelen in ’t voorhooft, door den last
Der koop- en- zeestadt, vol uitheemschen, en vermast
Van dit zwaermoedigh pack, door Athlas t’onderschraegen,
1230
Die hier op zynen hals den weereltkloot moet draegen?
‘Wie gunt elck ampt geen plaets, en voeghelijck besteck,
En elcke kamer niet een eerlijck amptvertreck?
Hoe zat de heerschappy zoo jammerlijck bekrompen,
In luchten, die benaeut der zinnen sne verstompen,
Den dienaer volcke en Heer, hunn’ dienst en plicht verbiên;
Beluistert al te scherp, of al te naeu bezien;
Gesteurt door pleitkrackeel, gesmoort in hun papieren;
Verkort aen kist, en kas, en laden; zonder vieren,
En haertsteên; koudt van vorst, of van het vier gezengt;
1240
De kamers en het volck, verdrongen en gemengt,
En onderling verwert. de kerckers, naeuwe holen,
Vol slijm en vochtigheit, die vuile stanckgioolen
Vergiftighden terstont, verstickten, als een pest,
Het lichaem, dat gezont beklemt wert in dit nest.
Het hair viel uit, alsof de wortel was vergeven.
De dootkist berght een lijck, een lichaem zonder leven:
Dees dootkist zinckt te vroegh den levende in zyn graf,
Eer ’t vonnis leght gevelt, en d’overwoge straf
In ’t recht gesloten is, om ’t out stadthuis te noemen
1250
By zynen rechten naem, en zonder te verbloemen
Die rotte vuiligheit van ’t afbreck, och, wat was ’t?
Een yslijck rottenest, zich zelf een overlast.
De schryver en de klerck verschrickten voor de dieren,
Wanneerze menighmael de boecken en papieren
By avont knaeghden, of, niet zonder meer gevaers
Van brant, al brandende het einde van de kaers,
En lecker op dat aes, in hun deurboorde kloven
Versleepten, zonder schroom, naer onder, en naer boven:
Want een bouwvalligheit, van zijn geval gestiert,
1260 Verstreckt de legerplaets voor gruwzaem ongediert,
En nachtgebroet: en quam het manck gebou te storten,
Al teffens, och wien zou, wien zou die val verkorten
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Alleen met eenen slagh? wien anders dan de Stadt,
De gansche Stadt, en ’t volck? geene eeuw, geen aenwas had
Dien zwaeren val geboet, die schade kunnen keeren,
Daer boecken, brieven, schat, en volck, en burgerheeren,
Als teffens in een graf begraven, en vergaen,
Den lastermont ten schimp rechtvaerdigh zouden staen,
Om d’onvoorzichtigheid, en vreckheit, en het sloffen
1270
Van toe te zien, eer ramp hun hoofden had getroffen.
En waerom stoot men zich aen pyler, en gewelf,
Bevrijt voor vier, en vlam? de brant van ’t Raethuis zelf
Ontschuldight dit: want vonck en vlam en vier vint vatten
Aen balck, en zoldering, stelt boecken, brieven schatten,
Ter noot, en by geluck geborgen uit den brant,
In ’t uiterste gevaer. de hooghte ciert den stant,
Is niet alleen in ’t oogh ontzaghbaer, aengenaemer,
Maer weert oock vochtigheit, om voor een wapenkamer
Te dienen, in den noot: want of men gout vergaêrt,
1280
Het gout is, zonder stael en yzer, slecht bewaert,
En een gereede roof voor wettelooze snootheit.’
69 Resolutie vroedschap 28 januari 1639, zie Boeken,‘Geschiedenis bouw Amsterdamsche stadhuis’, 27.
70 Zo ontbrandde een discussie over de vraag of de nieuwbouw van het stadhuis wel prioriteit moest krijgen
nadat de stad ook de lasten moest dragen voor de nieuwbouw van de Nieuwe Kerk die begin 1645 was afgebrand.
71 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 734, noot 2.
72 Dapper, Beschrijvinge Amsterdam, 333, later ook opgenomen in Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, 583.
73 Wagenaar in zijn Amsterdam in zijne opkomst, 583 hierover: ‘Veel schade werd er ondertussen door de stad geleeden aan ’t geld, wel door de hitte gesmolten was en eenige dagen aan klompen van twintig- en dertigduizend
guldens uit de puinhoopen gehaald werdt’. Dapper had het nog over ‘klompen van dertigh en meer duizent
gulden gestolt’, zie z’n Beschrijving, 333: ‘Een deel beschadigde rijksdaalders bleef eenige jaren leggen in de Wisselbank zonder dat zij vermunt of verkogt werden. Doch alzo in ’t jaar 1664 de prijs van het ongemunte zilver
hoog gerezen was, gaven Burgemeesteren den kommissarissen van de Wiselbank verlof om deze rijksdaalders,
gelijk ze waren te verkoopen.’
74 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 733-734. De Wisselbank had per 31 januari 1652 volgens de balans
6.702.130 gulden aan edelmetaal in voorraad. De geschatte waarde van het metaal en de munten die door de
brand werden aangetast bedroeg 450.000 gulden, 6,7 procent van de totale balanswaarde. De afschrijving van
48.419 gulden is niet gecompenseerd voor de winst die de bank in 1664 opstreek uit de verkoop van de bij de
brand aangetaste rijksdaalders. In 1664 gaven burgemeesters en commissarissen van de bank toestemming voor
de verkoop omdat de prijs van ongemunt zilver sterk was gestegen, zie Wagenaar Amsterdam in zijne opkomst, 583
en Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 178, 136.
75
‘Den koopman hebt ghe, uit uwen schoot
Gezegent, gestoffeert met schijven
Om handel Oost en West te drijven;
De Stadt en ’t Landt gered in noot’
Bron: Sterck, Moller, de Vooys, Werken Vondel, deel 5, 542.
76 Dapper, Beschrijvinge Amsterdam, 333.
77 SAA Beeldbank, originele bouwtekening uit 1648 van Jacob van Campen en Daniël Stalpaert.
78 Vondel, Inwydinge stadthuis Amsterdam, vs 955-964. Deze passage is ook opgenomen in Dapper’s Beschrijvinge Amsterdam, 343-344. Dapper verschaft zelfs (363) de afmetingen en lengtematen van de vertrekken: ‘Naest de trap
van de Wisselbank, zijn in ’t middelste Paveljoen van de Zuidzy-gevel, drie kameren; in de voorste en middelste
zittend’ontfangers van de Wisselbank, d’achterste is d’assay-kamer. De voorste, als ook de assay-kamer, zijn ieder breet twaelf voeten, en scherp elf duimen, de middelste zeven-en-veertigh voeten eene duim, en drie derde
delen, en alle drie ieder dertigh voet diep.’
79 Deze interpretatie is ontleend aan de tekstanalyse van Vondels lofdicht door Albrecht, De Ruyter en Spies,
Vondels Inwydinge.
80 Vondel verwijst naar Croesus, koning van Lydië (561 tot 542 v.Chr.), die door tijdgenoten als de rijkste man
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ter wereld werd beschouwd. Alleen de commissarissen hadden een sleutel van deze kluizen.
81 Wagenaar, Amsterdam, III, 402 heeft het over vier opperboekhouders, twee adjunctboekhouders, een contraboekhouder en zes assistenten.
82 Deze dualistische benadering past in het volgens Van Deursen kenmerkende zeventiende-eeuwse patroon:
‘Zeventiende-eeuwers plaatsten het natuurlijke leven gaarne tegenover het christelijke, en zagen in de twee dan
elkaars volslagen tegenpolen. De christen onderwerpt zich aan de wetten Gods, de natuurlijke mens is een slaaf
van zonde.’ Zie: Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 118.
83 Idem, 160-169.
84 Vondel, Inwydinge, vs 1142.
85 Goossens, ‘Aanzien Wisselbank’, 61 citeert uit puntdicht 690 (1662) van gelegenheidsdichter Jan Vos (ca.
1610-1667) en diens eigenhandige Inwyding van het Stadtshuis t’Amsterdam.
86 Goossens maakt aannemelijk dat Erasmus Quellinius, die in 1656 een aantal schilderijen voor andere kantoren in het nieuwe stadhuis leverde en voor de kamer van de vroedschap en de schepenzaal enkele plafondstukken maakte, ook het schilderij voor het Wisselbankvertrek maakte. In 1636 had hij ook al een Jason met het
Gulden Vlies geschilderd. Dat gebeurde in het kader van het door Rubens ontworpen decoratieprogramma voor
het jachtslot – de Torre de la Prada – van de Spaanse koning. Erasmus Quellinius’ Jason hangt in het Museo del
Prado in Madrid, zie Goossens, ‘Aanzien Wisselbank’, 63. Een Google-zoekopdracht met trefwoorden Erasmus
Quellinius en Jason toont de 1636-versie van het schilderij, die naar alle waarschijnlijkheid veel overeenkomsten
vertoont met het exemplaar in Amsterdam.
87 De eerste passage komt uit een puntdicht van Jan Vos uit 1662, zie: Alle de gedichten van den Poëet Jan Vos.
88 Geciteerd bij Goossens, ‘Aanzien Wisselbank’, een passage uit het aan Cornelis Witsen opgedragen treurspel Medea van Jan Vos.
89 ‘Men moet de wapenen met wapens tegen stappen
Men dwingt het schelmsch Bedrogh door overwijs beleit
Mijn Wisselbank en Beurs, o Bron de wetenschappen!’
Zie: Jan Vos, ‘Zeekrygh tusschen De Staaten der Vrye Neederlanden, En het Parlement van Engelandt’, in: Alle
gedichten Jan Vos, 309.
90 Wagenaar, Amsterdam, VII, 402.
91 Beaumont omschreef in 1615 de kern van een gangbare girale overschrijving en vervolgens het briefje dat
voor zo’n transactie werd gebruikt: ‘aen- ofte inschrijvinge geschiet in deser vougen, dat degene, die aen den andren ter Bancke betalen moet, maeckt een billiët van assignatie in deser forme. 165: Dit, oft andre, getal, soo voornen staet, beteeckent het folio A-an den grooten-bouck ende balance, daer de reeckeninge van den assignateur
in staet ende hetwelcke yder coopman heeft.’ “165. De heeren van de Bancke gelieven te betalen aen Matthijs etc.
ofte thoonder deser” te weten soo wanneer yemant gelt uut de Bancke sal ontfangen, die daer geen reeckeninge
heeft, oft dat men hem andersints om redenen de assignatie, bij den bouchouder geteeckent, wil overleveren,
sonder dat se gebouckt is de somma van seven hondert gulden, stellende deselve op mijne reeckeninge. Act. 10
December 1615, in Amsterdam, ƒ 700 … (onderteyekent) A. A. etc.”, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 35.
92 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 35. Het banktegoed in bankgeld diende als basis voor de girale overschrijvingen – ‘parthijen die by rescontre ofte overdracht goet gedaen’ worden – tussen rekeninghouders. Betalingen via dit systeem geschiedden ‘in banco’, in bankgeld dus.
93 In Van Dillen, Mensen en achtergronden, 385 (tegenover) is Bickers rekening over het eerste half jaar van 1644
afgebeeld.
94 Dit bedrag werd als debetpost geboekt en afgeschreven zodat hij bij het sluiten van de boeken een saldo
– ‘aen ballance ’ – overhield van 10.814 gulden en 18 stuivers. SAA, Archief Wisselbank (5077/54) Rekeningcourantboek februari-augustus 1646, folio 403. Bicker had in februari 1646 een saldo van afgerond 2.300 gulden. Dit
saldobedrag plus de 47.354,85 gulden aan girale betalingen levert het totaalbedrag op dat op de debetzijde van
Bickers rekening zichtbaar is.
95 [folio] 1172 e Heeren van de Banck gelieven te betalen aen flip Malcfeet
------ D de somme van drijhondert guldens 380
in Amsterdam den 13 novemb 1658: f 300 - Dirick Helt
SAA, Archief Wisselbank (5077/1287), Map kwijtingen 1667-1807. Zie ook Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr.
686, 699. Deze map bevat nog meer ingevulde overschrijfbriefjes uit de periode 1658 tot 1733 en enkele blanco
exemplaren. Twee van de blanco exemplaren staan ook afgebeeld in Lucassen, Gids papiergeldverzameling, 118 en
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120. Verder memoreert de ‘Mémoire touchant le negoce et la navigation des Hollandois’ uit 1699 in algemene
bewoordingen het bestaan van de overschrijfbriefjes van de Wisselbank – ‘qui s’ appellent en ce rencontre billets
de banque’ – door een Franstalig voorbeeld te geven van zo’n bankbriefje. Zie: Blok, ‘Mémoire’, 317. Ook in Ricards Négoce d’Amsterdam (1723), 588 is een voorbeeld van een overschrijfbriefje opgenomen.
96 folij: 359 d’Heeren in Bancgo: gelieve te betaelen aen sr. Dirck
------ Rodenburch: vijftienhondert gulden: voor sr. Cornelis
213
[Witsen?]: in amst dam den 19: April: 1644: f 1500: –
ULDe Geurt Ringenberch
SAA, Archief Wisselbank (5077/50) handgeschreven exemplaar in rekening-courantboek, februari-augustus
1644, folio 213. Het over te schrijven bedrag werd op het briefje voluit in letters geschreven en in cijfers herhaald.
Het briefje bevat ook de rekeningnummers van beide rekeninghouders, dat zijn de folio- of bladzijdenummers
van de rekeningcourantboeken van de bank. In dit geval pagina’s 359 (rekeningnummer Ringenberch) en 213
(Rodenburch).
97 Zie noot 95. In Van Dillen, Mensen en achtergronden, tegenover 384 staat ook nog een briefje van 23 november
1658 afgebeeld. Dat is een door Abraham Alewijn zelf ondertekend, voorbedrukt overschrijfbriefje van de rekening van de Zacharias Hooftman Erven/voogden – in de bankboeken geregistreerd als Sacharias Hofman Erven
voogden – naar zijn eigen rekening. Dat betekent dat Alewijn hiertoe gerechtigd moet zijn geweest en dus een
procuratie moet hebben gehad.
98 De uitzonderingen zijn: Mees, Proeve, 85 e.v. en Van de Laar, Opperbankier, 49-50, zie verder ook Van Dillen,
Bronnen Wisselbanken, I, nr. 145, 113 noot 3. Op deze ontvangstverklaring op naam én aan toonder uit 1656 stond
niet, zoals bij de recepis die in 1683 werd geïntroduceerd wél het geval was, het aantal muntstukken en de nominale waarde van die stukken vermeld, noch de bepaling dat de houder binnen zes maanden dezelfde muntstukken voor dezelfde prijs kan terugkrijgen na betaling van zeer geringe rente.
99 In feite was het een schuldbekentenis, waarin iemand verklaarde geld te hebben ontvangen van de boekhouder van de Wisselbank. Deze laatste schreef de kwitantie uit en schreef op deze kwitantie ook de halfjaarlijkse rentebetalingen bij. Het betrof namelijk een belening: de klant ontving geld en betaalde daarvoor een rente.
100 Van Dillen heeft in zijn Bronnen Wisselbanken, I, nr. 687, 699 een vergelijkbaar formulier opgenomen uit 1663.
Zie verder SAA, Archief Wisselbank (5077/27).
101 Mees en Van Dillen verwijzen voor de afschaffing van het beleningssysteem naar het ‘Moscovisch’ geld,
zie Mees, Proeve, 86 en de inleiding van Van Dillen bij Berichten en vertoogen, 14 van Phoonsen, de bron voor Van
Dillen. Volgens Phoonsen was van dit ‘Muscovisch gelt’ een eenmalige onvoorzichtigheid: ‘Indien de van het
Muscovisch gelt, daar de banck mede bedrogen wiert, behoorlijck assay was genomen geweest, eer men gelt
daarop gaf, de banck soude niet bedrogen geworden zijn.’, Berichten en vertoogen, 97. Zie ook Van Dillen, Bronnen
Wisselbanken II, Balansen Wisselbank, II, 746, onder de passiva van 1674 wordt bij een depositotegoed van derden
van ruim 6,5 miljoen gulden een verlies van 67.247 gulden van het bankkapitaal afgeboekt. Dit verlies was ontstaan door ‘ provisioneele schaede op de vermunte materiaelen, minder effecten als ’t voorgaende jaer opgegeven, soo in een post Rus gelt als courant gelt voor banckgeldt, tractementen en lasten van de Banck, inneemen
van casgelt teegens banckgelt, aggio op gouden spetiën en anders, (…) beloopende, afgetrocken de gedane winsten – sijnde ƒ 31.649:19:12 – een somma van ƒ 6.7247:16:12.’ Deze afboeking viel samen met de afronding van
de grootschalige knoeierijen van boekhouder Rutgert Vlieck die de kwitantie aan Jacob van Neck uitschreef.
102 Keur van 9 maart 1674 over de afschrijvingen bij de Wisselbank, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr.
230, 177.
103 Van Dillen heeft in zijn Bronnen Wisselbanken, I, nr. 688, 699 een vergelijkbaar formulier opgenomen waarin
verwezen wordt naar de keur van 12 januari 1683. Kennelijk werden de formulieren met de verwijzing naar de
keuren van 1674 en 1683 door elkaar gebruikt, anders is het niet te verklaren dat koopman Staats in 1689 nog
een ‘1674-formulier’ gebruikte.
104 Zie Intermezzo 3.5 over de fraude van boekhouder Vlieck in 1673.
105 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 41, 38. In 1679 verruimde de bank de openingstijden tot 11.00 uur
(Van Dillen, nr. 248), waarna geen briefjes meer mochten worden ingeschreven of aangenomen en in 1682 werd
bepaald dat rekeninghouders die ’s ochtends geld inbrachten daarover ’s middags al konden beschikken (Van
Dillen, idem nr. 265).
106 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 1033, 1397. Bij Beaumont komt een vergelijkbare passage voor en
heet het dat de commissarissen iedereen willen gerieven, ‘hoe cleyn de partijen en sijn, al quam er een kint maer
met een pistole, rijksdaelder ofte andre penningen.’, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 33.
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107 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I: 1660 (nr. 170, 132), 1682 (nr. 269, 201) en 1683 (nr. 272, 208).
108 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 207, 155.
109 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 221.
110 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 228, 174-176 voor de eindafrekening van essayeur Sieuwert Jansz
en nr. 229 voor de resolutie van de vroedschap waarin melding wordt gemaakt van de de gratificatie voor Sieuwert Jansz, Harman Stoffelsen van Swol en Lodewijk van Ludick – twee knechten van de Wisselbank.
111 Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 133, 107. Impliciet nam de essayeur daarmee de taak van de buitenontvanger over.
112 Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 143, 111; lingotten waren vierkante staafjes zilver – 57 bij 5,1 cm –
die de esayeur goot en voorzag van het stadsstempel, plus een lettercode met fijnheid van het zilver. Zie: Nieuw
en volkomen woordenboek, 650.
113 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 227, 173.
114 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 233, 178-179.
115 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 205.
116 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 296, 240-241 en dl. II, 750, 755-756.
117 Johannes Phoonsen was in de periode 1667-1678 in Amsterdam actief als zelfstandig koopman en daarnaast
ook als ‘practiserende boeckhouder’ verbonden aan het kantoor van Daniël Lestevenon, een van de aanzienlijkste kooplieden in Amsterdam in de zeventiende eeuw. Zie de inleiding van Van Dillen, bij de ‘Berichten en vertoogen’, van Phoonsen, Economisch-historisch jaarboek 7 (1921), 3 e.v. In 1678 vroegen crediteuren het faillissement
aan van Phoonsen. Vanaf 1680 was hij actief als wisselmakelaar en ‘prijscourantier’ en dus van stadswege belast
met de samenstelling van de officiële Amsterdamse prijscourant.
118 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 225 en 226, 166-173. Het origineel van beide rapporten bevindt zich
in het archief van de Wisselbank: SAA, Archief Wisselbank (5077/4), Ingekomen stukken betreffende oprichting en inrichting van de Wisselbank of Banck Courant, gericht aan Hendrik Roeters, Cornelis Backer en Johan
Munter. Het is niet bekend of Phoonsen deze rapporten uit eigen beweging of in opdracht van het stadsbestuur
heeft opgesteld.
119 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, 56.
120 ‘Diende toegestaan te werden, dat yeder in de banck soude mogen verpanden soodanige penningen, ’t sij
van geëvalueere oft ongeëvalueerde munt, item silver en gout, gewerckt ofte ongewerckt, servisen, pot-penningen, etc., als hij soude goetvinden, (…) en daarop, ’t sij bij afschrijvinge ofte in contant, trecken ofte lichten niet
de volle, maar bijna ofte omtrent de intrinsique waerde, als materiaal geconsidereert’ en dat tegen een rente of
‘verstaan-gelt’ van een half procent voor zes maanden met het recht op onttrekking of prolongatie. Phoonsen,
‘Berichten en vertoogen’, 96.
121 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 270, 201.
122 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 201-207. De commissie die de nieuwe ordonnantie voorbereidde
bestond uit burgemeester Johan Hudde, Jan Munter (elders ook wel: Joan of Johan), Jan de Vries, en Jean Appelman.
123 Sneller, ‘De Rotterdamsche Wisselbank’, 715.
124 Idem.
125 Zie de vele voorbeelden die Phoonsen geeft over de particuliere kashouders, ‘Berichten en vertoogen’, 45-54.
126 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 265, 199, een keur van de stedelijke vroedschap die het rekeninghouders mogelijk maakte om ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur al te mogen beschikken over bedragen die ’s ochtends op hun rekening waren bijgeschreven.
127 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 270, 201.
128 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 201-207, het eerste artikel. De eerste stukken die in belening werden genomen waren de zilveren rijders of dukatons (koers: 3 gulden of 60 stuivers banco) en de nieuwe driegulden stukken (koers: 2, 17 gulden of 57 stuivers banco).
129 De recepis van 1683 week af van de bankkwitantie uit 1656: de lengte van het waardepapier was korter, de
naamstelling was verdwenen evenals de vermelding van de bankguldens en de halfjaarlijkse bijschrijving van de
rentebetaling. De recepis was anoniem – ‘aan toonder’ – en gesteld in een specifieke muntsoort en stuiverkoers
zonder dat op het papier zelf de halfjaarlijkse renteverrekening zichtbaar was.
130 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 202. Als de munten voordien uit de bank werden gehaald, gold
er een omwisseltoeslag. Vanaf 27 februari 1699 werd ook ongemunt zilver en goud in belening genomen. Zie
Mees, Proeve, 96-97.
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131 Mees, Proeve, 135. Van deze recepissen die vanaf 5 januari 1683 gangbaar werden, heb ik geen archiefexemplaren kunnen achterhalen. Ricard vermeldt de recepis ook in zijn Négoce d’ Amsterdam, 574; bij hem is sprake van
een halfjaartarief van een half procent. Zie ook: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 1035, 1400.
132 Deze ‘generale recepisse’ waren geen verhandelbare VOC-aandeelbewijzen waar ze wel eens ten onrechte
voor worden aangezien. Er bestond geen zogeheten secundaire markt. Handel in VOC-kapitaal geschiedde via
overschrijving in het aandeelhouderregister van een van de kamers van de VOC. Daarvoor moesten koper, verkoper én een van de bewindvoerders van de VOC-kamer eerst een formulier tekenen. Overdrachten of ‘acties’
zoals ze vrij snel werden genoemd, vonden aanvankelijk in uiteenlopende bedragen plaats, maar na verloop van
tijd vooral in aandelen van 3.000 gulden.
133 In de nieuwe ordonnantie van 1683 voor de Wisselbank was sprake van ‘meerder perfectie en securiteit in
’t boekhouden ende tegelijk meerder gerieff voor den koopman en alle anderen die den bank gebruiken’, Van
Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 202.
134 De commissarissen waren verplicht om bij onenigheid over het saldo de rekening van de rekeninghouder
uit te laten schrijven zodat de reden van het verschil duidelijk werd en mogelijke fouten hersteld konen worden.
135 Bron: Winst- en verliesrekening Amsterdamse Wisselbank, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 808-879,
‘Weddens en oncosten’. In 1712 was het gemmiddelde per rekeninghouder 7,50 Deze berekening is gebaseerd
op de loonsom van 1712 (19.217 gulden) en het gemiddeld aantal rekeninghouders in de periode 1710/1719. Voor
1712 is geen onderverdeling van de personeelsopbouw beschikbaar.
136 Op 20 februari 1613 legden de vier boekhouders van de bank – Jan Vlax, Francois de Bruijn, Claes Colijn
en Jan Rodenburch – een verklaring af voor de notaris over de boeken van Guillaume van Baelbergen, zie: SAA,
NA 197/495.
137 Dubbel boekhouden was in het begin van de zeventiende eeuw een ultramoderne methode, waarmee nog
maar weinig instellingen en boekhouders werkten. Zo voerde de stad Amsterdam pas in 1664 – en dan nog als
enige stad in de Nederlanden – de dubbele boekhouding voor haar stadsrekeningen in, zie Oldewelt, ‘Boekhouding Amsterdam’. In een dubbele boekhouding kunnen alle financiële handelingen als één samenhangend geheel worden gelezen, omdat inkomsten en uitgaven naast elkaar worden geboekt in een debet- en creditzijde.
Dit in tegenstelling tot boekhouding die bestaat uit meerdere onoverzichtelijke rekeningen en kassen en verschillende boekhoudingen voor (bepaalde) uitgave en inkomsten.
138 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, Balansen Wisselbank, 747: op de balans van 1676 werd voor het eerst dit
bedrag genoemd. Onder een ‘pro memoria’ post verschenen in 1678 enkele aantekeningen op de balans die de
fraude specificeerden, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, Balansen Wisselbank, 750. Zie ook: SAA, Archief Wisselbank (5077/19), Stukken betreffende malversaties door Rutgert Vlieck, boekhouder van de Wisselbank, met
bijlagen en retroacta 1643-1677.
139 Zie de aantekening van de commissarissen Hendrick Hooft en Gasper Pellicorne gedateerd 31 augustus
1675 bij de boedelrekening van Vlieck in de Wisselbank, SAA, Archief Wisselbank (5077/80), Rekeningcourantboek augustus 1675-februari 1676, folio 1025.
140 Op 21 mei 1636 ging Vlieck, 25 jaar oud, in Amsterdam in ondertrouw met de eenentwintigjarige Margarita Spiegel en op 5 juni 1636 trouwden ze in Breukelen. Margarita of Grietjen Spiegel was de dochter van Marten
Spiegel en Nelletje Corver, zie SAA 5001, DTB, 444/308 (ondertrouw) en SAA-9144482/207 (13 mei 1673 – ‘quam
uijt het stathuijs’ – begraven in de Oude Kerk) en verder Elias, Vroedschap Amsterdam, 1578-1795 I, 89, de huwelijkse
voorwaarden bij dit huwelijk (SAA, Archief familie Backer 172/744), de kwartierstaat van de familie Spiegel in
het Amsterdams stadsarchief, Archief familie Backer (172/735 en 740), en de toelichting op het Archief van het
Fonds het Schap (540), eveneens in het Amsterdams stadsarchief. Deze toelichting bevat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de familie Spiegel, waarvan de lijn van Marten Spiegel hier van belang is. Marten
was de zoon van Hendrick Laurensz Spiegel (1549-1612) en diens tweede vrouw Dieuwer Jansdr Van Marcken.
Hendrick Laurensz Spiegel was een bekende Amsterdammer, letterkundige, vriend van Coornhert en door het
stadsbestuur voorgedragen als afgevaardigde van de stad voor het Admiraliteitscollege van West-Friesland in
Hoorn, een benoeming die hij – als katholiek en zich beroepend op de vóór de Alteratie afgelegde eed – weigerde. Via familiebanden was de familie Spiegel gelieerd aan de familie Pauw, Rodenburg, Oetgens van Waveren en
Backer. Zo was Marten Spiegel de neef van Laurens Jansz Spiegel, die tussen 1604 en 1616 zeven jaar zitting had
in de schepenbank, lid was van de vroedschap en tussen 1611 en 1623 vijf jaar commissaris van de Wisselbank.
Laurens Jansz’s dochter Brigitta (1608-1668) trouwde in 1627 met Willem Backer (1595-1652), die tussen 1639 en
1651 onder meer vijf jaar burgemeester van Amsterdam was. Burgemeestervrouw Brigitta was kortom een achternicht van Grietjen Spiegel, de vrouw van Rutgert Vlieck.
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141 Als boekhouder behoorde Vlieck tot de best betaalde bankemployees. In 1653 verdiende hij 700 gulden per
half jaar exclusief toelagen. Op het moment van zijn arrestatie in 1673 was dat basissalaris van 1.400 gulden per
jaar nog altijd even hoog en het variabele deel bedroeg van 200 gulden (bij het afsluiten van de boeken van de
bank) en vanaf 1668 kwamen daar de opbrengsten bij van de boeten die de bank uitschreef op roodstand. Ontvangers bij de bank verdienden in 1673 1.000 gulden per jaar, 40 procent minder dan Vlieck, en commissarisen
ontvingen 500 gulden op jaarbasis, bijna tweederde minder. Vlieck moet bij zijn aanstelling over een aanzienlijke reserve hebben beschikt dan wel over familie die voor hem borg stond, omdat hij geacht werd een borgsom van 6.000 gulden te betalen, ruim vier keer zijn vaste jaarinkomen. Zie SAA, Stukken ambten en officiën
(5031/1363), Amptenboek, 1682-1724, het Eedboek (5031/1377), 71 en Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, Winsten verliesrekening, 808-879. Borgsommen waren gebruikelijk voor stedelijke functies waarbij veel geld omging:
rentmeesters, thesauriers, ontvangers en boekhouders. Vanaf januari 1668 mochten de boekhouders van de Wisselbank de opbrengsten van de boetes, bijvoorbeeld die werden opgelegd bij het te veel afschrijven en roodstand,
in eigen zak steken, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 184, 139.
142 Op 17 juni 1653 verklaarde Vlieck samen met collega boekhouder Gillis Reyniers voor notaris Uytenbogaerd dat wissels van 300 gulden en hoger in Amsterdam conform de stedelijke voorschriften via de Wisselbank
betaald moesten worden (SAA, NA 1891/428). In datzelfde jaar werd Vlieck ook vermeld in de winst- en verliesrekening van de bank, zie Balanceboeken (1653) SAA Archief Wisselbank (5077/1298), gepubliceerd in Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, Winst- en verliesrekening, 808. De rekeningen over de jaren vóór 1653 zijn verloren
gegaan. De vroegst traceerbare vermelding van Vlieck in het Wisselbankarchief is in 1646. Op 21 september van
dat jaar onttrok hij 950 gulden aan de bank (5077/55, fol. 882).
143 Vóór 1683 werd de balans slechts één keer per jaar opgemaakt. Rekeninghouders waren dan verplicht om
het saldo op hun rekening door te geven. Het tweejaarlijks opmaken van de balans en daarmee de inventarisatie
en controle van de saldi en metaalvoorraad van de bank geschiedde pas vanaf 1683.
144 De schepenen Hendrick Becker, Johan Appelman, Jacob van Neck, Gilles Sautijn en Nicolaas Witsen ondervroegen Vlieck tussen 18 april 1673 en 11 mei 1673 in totaal vijf keer. SAA, Archief schout en schepenen
(5061/321), Confessieboeken, 30, 35-36, 38, 39, 41, 41vs-42, 42vs, 43 en 48.
145 Het betrof drie gevallen uit 1660, 1664 en 1673. SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken, 35-36 en 39.
146 Het betrof in totaal vijf transacties, bron: SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken,
42:
– 24 februari 1664: Vlieck crediteerde de rekening van P. v. Houwaert met 33.500 gulden (schreef dit dus bij op
diens rekening) en deed alsof Octavio Tensini dit had afgeschreven. Vlieck debiteerde de rekening van Tensini
echter niet, maar kraste het bedrag met een pennenmes uit het boek en inde zelf via kassiers die ook een rekening bij de bank hadden het bedrag in contanten door bankbriefjes op naam van Tensini aan deze kassiers
aan te bieden en de uitgekeerde bedragen achteraf – na het sluiten van de rekening – op de rekening van kassiers bij te schrijven alsof deze waren uitbetaald aan Tensini. Vlieck kon dit doen omdat hij ‘aent boeck sat’ en
dus zowel met de rekeningen als met de overschrijfbriefjes kon knoeien.
– 15 maart 1664: Vlieck crediteerde de rekening van Esprit Pardokin [= Esprit de Bartoquin], die in buitenland
was, voor 13.500 gulden en deed alsof Laurens van der Hem dit had afgeschreven. Vlieck debiteerde Van der
Hem echter niet, maar ontving ook hier via een kassier het geld in contanten.
– 12 juli 1664: Vlieck crediteerde de rekening van Willem van der Hoven met 10.000 gulden en deed alsof Henrick Duijsterloof dit had afgeschreven. Duijsterloof werd niet gedebiteerd. Vlieck kraste het bedrag weg en
inde wederom via een kassier buiten de bank.
– 14 juli 1664: de rekening van Willem van der Hoven werd voor 13.000 gulden gecrediteerd zonder daar een
debetboeking tegenover te stellen. Vlieck deed alsof Jan de Neufville dit bedrag had afgeschreven, maar debiteerde De Neufville uiteindelijk niet. Vlieck kraste het bedrag weg en verrekende ook hier het bedrag aan
zichzelf door een kassier overschrijfbriefjes in contanten te laten uitbetalen.
– 17 juli 1664: hetzelfde verhaal: de rekening van Willem van der Hoven werd voor 30.000 gulden gecrediteerd,
Vlieck schrapte de contratransactie op de rekening van Mathijs Bode en ontving via de kassier zijn cash.
147 Zoals die van Jan van Dunten die in Riga woonde en Willem van der Hoven, een vriend van Vlieck die in
Dantzig woonde. SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken, 41 en 39.
148 De kwitanties van Jacob van Neck, Jean Leonard, Davidt & G. Schobinger, Seth Verbruggen en Dirck Hoola
bevinden zich in SAA, Archief Wisselbank (5077/19), Stukken betreffende de desolaten boedel van Rutgert Vlieck
wegens fraude als boekhouder van de Wisselbank, 1673. Zie ook, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 750.
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149 De Wisselbank heeft slechts een deel, ruim 20.000 gulden, van deze ‘groote dievery’ weten terug te krijgen
door de verkopen van bezittingen uit Vliecks failliete boedel. In totaal moest de bank voor deze fraude, die sleepte tot 1685, 279.942 gulden afschrijven. De laatste afschrijving is gedaan als onderdeel van de afboeking van het
eigen vermogen van bijna 2 miljoen gulden als dividenduitkering aan de stedelijke thesaurie. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, Balansen Wisselbank, 755. De reden om aan te nemen dat de feitelijke fraude omvangrijker
is geweest is gelegen in de bekentenis van Vlieck in 1673 dat hij al vóór 1657 fraudeerde. Hoe vaak en hoeveel is
onbekend. Wel is bekend dat hij sinds 1653 boekhouder was en dat het eerste achterhaalde fraudegeval dateert
uit 1660, gevolgd door enkele uit 1664 en zijn ontmaskering in 1673. Overigens valt natuurlijk niet uit te sluiten
dat Vlieck zich in de tussenliggende jaren voorbeeldig heeft gedragen.
150 Bij de reconstructie van de Vliecks fraude gingen zijn ondervragers terug tot februari 1659. Vlieck wist
tijdens zijn verhoor niet meer precies wanneer hij er mee begonnen was. Hij dacht dat hij vóór 1657 al over de
schreef was gegaan, maar zeker wist hij het niet meer. Zie: SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken, 42-42 vs.
151 Voor een boekhouder verrekende Vlieck veel geld via de bank: in 1666 18.738 gulden, ruim dertien keer
zijn jaarsalaris, en in juni 1672, tijdens de stormloop op de bank, onttrok hij 5.353 gulden in drie dagen en 15.543
gulden gedurende het hele jaar uit de bank.
152 SAA, Stadsarchief Amsterdam, Collectie tekeningen en prenten, afbeeldingsbestand 010097007317. Transcriptie Beklagh-liedt van Rutgert Vlieck, mei 1673:
Door de geld sucht vuyl bedacht/
Ach! O Godt vergeef mijn schult/
Raeckten ick in dees elende/
Ick beken al mijn misdaden/
Mijne fout die ick bekende/
Loutert my door uw genaden/
Heeft my nu berooft van macht/
Want mijn lichaem is vervult/
Ik wou in de wellust leven/
En belast met snoode sonden/
Nu wort ick gehoond/ bespot,
Reynight my van mijn misdaet;/
Ach! nu sal men my sien sneven/
Suyvert mijn verswore wonden/
Door Beulshanden op ’t Schavot./
Vol gepropt met vuyl misdaet./
Ach! hadt ick de Stadt haer gelt /
Oorlof Confraters jeught/
Niet tot mijn verderf genomen/
Die u dicwils gaet verblijden/
Maer het quaet quam op my stromen/
In de groen begraesde wijden/
Uyt het onder aerts gewelt/
Tracht altijdt na eer en deught/
Soo dat ick my heb vergrepen/
Wilt u tot steelen noyt begeven/
In het Duyvelssnoode quaet;/
’t Is een Canker voor de ziel/
Want ik heb de kas genepen/
Want het doet ons namaels leven/
Van de wijse Amstelstaet./
In de helsche vuyr’ge kiel.
153 Van Son maakte een ‘Notitie van obligatien, rentebrieven etc. gekomen uit de boedel van Vlieck, houdende alle op naam van Rutgert Vlieck’ en droeg deze lijst over aan de stedelijke thesaurie (SAA, Archief Wisselbank (5077/19). Vlieck had in de jaren 1647-1672 in totaal voor 33.572 gulden effecten en obligaties gekocht in
Hoorn, Middelburg, Dordrecht, Zutphen, Nijmegen, Leiden en Amsterdam en ook nog voor 14.830 gulden gefingeerde schuldbekentenissen uitgegeven. Deze, waarvan de oudste op naam van zijn broer Woffert dateerde
van 19 augustus 1643, zaten vanwege ‘onbetalinge’ in de boedel. De drie huizen met bijbehorende grond tussen
Keizersgracht en Kerkstraat die Vlieck op 9 maart 1673 van Jan Six kocht, zijn buiten deze boedel gehouden. Dit
onroerend goed werd overigens op 15 juni 1673 weer aan Nicolaes Baselier verkocht. Bron: SAA, Transportakten vóór 1811: Nl-SA-21630882, afkomstig uit het kwijtscheldingsregister van het schepenenarchief. Op 13 juni
1676 verkocht curator Van Son uit de boedel van ‘Rutgert Vlieck den Ouden’ nog een hofstede met huis en land
aan de Amsteldijk – het latere Zorgvlied – aan Anthony van der Giessen voor 9.500 gulden. SAA, Archief van het
Ambacht Nieuwer-Amstel, met het Archief van de Ambachten Rietwijk, Rietwijkeroord en Rietwijkeroorderpolder (5501/53). Vlieck, die dit landgoed kennelijk had gekocht, bleek zijn laatste termijn van 3.167 gulden niet
betaald te hebben.
154 In 1675 bepaalden burgemeesters dat Jacob van Foreerst weer als boekhouder terug mocht komen bij de
bank op voorwaarde dat hij zijn nevenactiviteiten als koopman staakte, want zo stelden ze, zo was het ook gegaan met opperboekhouder Antony Gerritsz Van Doieningen en adjunct-boekhouder Martens en zelfs Rutgert
Vlieck waren eerder al boekhouder kunnen blijven ‘na Prins Hendrik geligt te hebben’. Dat laatste betekende
zo veel als: Vlieck had op de beurs gespeculeerd, was in het nauw gedreven en beriep zich vervolgens op een be-
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paling die bekend stond als het mandement uit 1636 van stadhouder Prins Hendrik, die een plakkaat ondertekende, waarin hij de verkoop ‘in blanco’ van goederen en effecten, dus van de verkoop van aandelen en goederen
zonder dat de verkoper deze bezat, ongeldig verklaarde. Op de beurs nu noemde men een beurshandelaar die in
het nauw gedreven was en zich aan zijn verplichtingen wilde onttrekken, iemand die ‘zich met Prins Hendrik’
wilde behelpen. Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 233, 179 en Smith, Tijd-affaires, 87.
155 Bankbeambten was het kennelijk toegestaan aandelen te kopen. Naar alle waarschijnlijkheid overtrad
Vlieck dus het verkoopverbod. Dat betekende dat hij speculeerde op de daling van VOC-aandelen die hij niet
bezat. Hij zal daarvoor – sluitend bewijs is er niet, maar het het ligt wel voor de hand – contracten hebben afgesloten om later deze aandelen te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Daarbij speculeerde hij op de daling van
de koers tussen het moment van verkoop en de dag dat hij de aandelen moest leveren. De winst lag in het verschil tussen aan- en verkoopprijs.
156 SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken, 30, 35-36, 38, 39, 41, 41vs-42, 42vs, 43 en
48, 18 april 1673 – 11 mei 1673.
157 Zie voor deze procedure ook: Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam (digitaal: http://www.dbnl.org/tekst/
bont014rege01_01/bont014rege01_01_0006.php?q=#507T) en dan in het bijzonder de beschrijving van de berechting van een zekere Jan Christiaense in mei 1669 voor valsemunterij. Het is een beschrijving van de casus, de
gerechtelijke procedure – feitenonderzoek schepenbank, formulering strafeis door schout op basis van wetgeving en jurisprudentie en het vellen van het vonnis door burgemeesters – en de tenuitvoerlegging van de straf.
De berechting van Christiaense staat beschreven in Mak, Het stadspaleis, 74-77.
158 Dit is opmerkelijk omdat Vliecks fraude als muntvervalsing werd gezien, een schending van het recht en
de souvereine macht van de overheid, een misdaad waarvoor maar één straf stond: ‘den vuur, koorde, of zwaerde, zulx dat’er de doot op volght’, Dapper, Beschrijving van Amsterdam, 513. Van Jan Christaense uit Hamburg werd
vier jaar eerder voor muntvervalsing eerst zijn rechterhand afgekapt. Daarna werd hij op de Dam onthoofd en
zijn lichaam op een rad gebonden, zijn hoofd op een stok gespiest en het geheel ter afschrikking tentoongesteld,
‘om van de vogelen gegeten en de lucht verteerd te worden’. Vliecks hand werd niet afgekapt en na zijn executie werd hij nog op dezelfde dag begraven in de Oude Kerk (‘Rutgert Flieck, quam uijt het stathuijs’, SAA DTB
1047/207). Burgemeesters ‘gunden ’t lichaem d’aarde’, zoals ze dat verwoordden in het verslag van zijn verhoor,
SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken, 48.
159 Verslag verhoor Vlieck 4 mei 1673, SAA, Archief schout en schepenen (5061/321), Confessieboeken, 42. In
de stukken van de failliete boedel bevinden zich drie kwitanties op naam van Vliecks broer Wolffert. De oudste
dateert van 19 augustus 1643 (1.200 gulden), de andere twee zijn 25 mei 1652 (13.000 gulden) en 24 janauri 1661
(630 gulden). SAA, Archief Wisselbank (5077/19).
160 Slot schetste in ‘Elke crisis haar eigen crimineel’ de collectieve typologie van enkele spraakmakende fraudeurs in de periode 1920-2008, die, na analyse van hun zwendelpraktijken en levensverhalen werd samenvat tot
‘de psychologie van het bedrog’, 60-63.

Noten bij 4 Bankgulden, agio, innovatie en risicoreductie
1 De rekenmunt in de Republiek was de gulden van 20 stuivers. De gulden werd in de veertiende eeuw als
munt geslagen ter waarde van 20 stuivers. In 1542 kreeg de nieuw geslagen zilveren Carolusgulden eveneens de
waarde van 20 stuivers, maar door muntverslechtering nam deze echter voortdurend in waarde af en uiteindelijk werd deze gulden niet meer aangemunt. En omdat er geen munten meer waren met precies de waarde van
20 stuivers, werd de gulden van een reële munt een rekeneenheid waarin de waarde van andere munten werd
uitgedrukt. Pas in 1681 kwam de gulden weer als munt in omloop toen het gewest Holland weer munten van 20
stuivers met de officiële naam ‘gulden’ sloeg.
2 Het betrof zowel de leningen die waren afgesloten in de specifieke munten waarvan de koers werd aangepast, als leningen – wisselkredieten – die in het verleden waren afgesloten in ponden Vlaams of guldens, in rekenmunt dus, waarvan de waarde niet correspondeerde met een specifiek muntstuk dat zijn waarde ontleende
aan de specificatie van de muntordonnanties.
3 Polak, Historiografie en economie, 242.
4 Polak, Historiografie en economie, 40.
5 Dit betekent overigens niet dat arbitrage de enige reden was voor de export van ondergewaardeerde munten en de toestroom en circulatie van ‘minderwaardige’ Zuid-Nederlandse munten. De Vries en Van der Woude
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schrijven de omvangrijke toestroom zelfs toe aan het handelsoverschot van de Republiek met de Zuidelijke Nederlanden, zie De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 83. Ook Polak (Historiografie en economie, 205-206)
relativeert het belang van arbitrage. Hij wijst eveneens op het handelsoverschot met de Zuidelijke Nederlanden,
reden waarom er vanuit het Zuiden een geldstroom naar de Republiek op gang kwam. Hij voegt er bovendien
aan toe dat de Republiek een handelstekort had met het Oostzeegebied, waardoor ‘zwaardere’ maar ondergewaardeerde munten ‘gedemonetiseerd’ werden, dus aan de circulatie onttrokken en als ‘negotiepenningen’ naar
onder meer het Oostzeegebied verdwenen.
6 Korthals Altes, Pond Hollands, 79, tabel 5. De grootste waardeverminderingen zijn terug te voeren op de pogingen om de Tachtigjarige Oorlog te financieren, zie Fritschy, ‘A “Financial Revolution” reconsidered’.
7 Het bankgeld of de bankgulden, de rekeneenheid van de Wisselbank, zo was de uitdrukking, deed dus agio.
Omdat het hier het waardeverschil betreft tussen bank- en courantprijs op basis van de officiële waardering
wordt dit het natuurlijke agio genoemd. Dat staat los van het verschil tussen bank- en marktprijs van bankgeld,
het effectieve agio (zie figuur 4.1).
8 Polak, Historiografie en economie, 72-73, 101.
9 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 50, 47. De kassiers vielen deze keer onder overheidscontrole, zie de instructie op de kassiers (Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 51, 48-49). Iedere kassier moest voor de burgemeesters onder ede verklaren zich stipt aan de muntplakkaten te houden, geen wisselactiviteiten uit te voeren, geen
goede munten achter te houden en ze zouden zich moeten beperken tot het ontvangen, bewaren en uitgeven
van geld van hun opdrachtgevers. Overtredingen die ze constateerden moesten ze rapporteren aan de commissarissen van de Wisselbank. Ongeldig verklaard geld – de Zuid-Nederlandse dukatons en patagons of kruisdaalders – mochten de kassiers niet meer uitgeven, maar moesten ze aan de Wisselbank verkopen en ter vergemakkelijking van controles werd zelfs voorgeschreven op welke wijze ze hun boekhouding moesten voeren.
10 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 360.
11 De officiële koers waartegen de patagon in 1622 werd getolereerd, bedroeg 47 stuivers, toen de marktprijs
50 stuivers was. Pas door het muntplakkaat van 1638 werd de patagon als gangbare munt geaccepteerd tegen
de koers van 50 stuivers. De dukaton circuleerde in 1622 alleen maar voor een marktprijs van 63 stuivers. Officieel werd deze munt niet getarifeerd, ze was immers verboden. In 1638 veranderde dat en werd de officiële koers
vastgesteld op 63 stuivers. De Wisselbank accepteerde beide munten eveneens vanaf 1638, alleen tegen andere
tarieven: 48 (patagon) en 60 (dukaton) stuivers. Deze koers kwam overeen met de officiële koers (sinds 1619) van
de rijksdaalder.
12 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 86, 79.
13 De vroedschap verbood ‘eenigh bankgelt hooger te koopen off verkoopen dan tegens 1/2 ten hondert’. Van
Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 86, 79.
14 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 86, 79, noot 2.
15 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 90, 80-81, resolutie van de vroedschap van Amsterdam van 26 oktober 1641.
16 Uit de keur van 26 oktober 1641 blijkt dat de vroedschap tegen haar zin maar door de omstandigheden gedwongen handelde: ‘Ende nu nochtans bevindende, dat haare meeninge ende intentie daerin niet alleenlijck
niet en wordt gevolght, maer door de vuyle en slinxsche menées van eenige quadwillige ende baetsoeckende
personen gecontrariëert ende het banckgeld merckelijck opgesteygert’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr.
91, 81. De gangbare gewoonte schreef voor dat toleranties niet voor wisselbanken golden.
17 Van Nispen was naar Amsterdam gereisd en had zich tot ‘de heeren van de Wisselbanck vervoecht, zoo van
de reductie der ducatons ende patacons vele discoursen gehadt ende gehouden’, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 90, 81, noot 1.
18 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 929, 1331 (Rotterdam) en nr. 728, 1010 (Middelburg). In Middelburg
week men met 591/2 stuivers voor de dukaton en 47 stuivers voor de patagon ietwat af van de Amsterdamse koers.
19 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 94, 84. Het aantal faillissementen in Amsterdam – zie hoofdstuk 2,
grafiek 2.3 – trok in deze periode inderdaad aan. De trendmatige stijging hield aan tot het laatste kwart van de
zeventiende eeuw, waarna er ondanks het grillige jaar-op-jaar verloop toch weer een geleidelijke daling intrad.
20 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 94, 84. In februari 1645 ontvingen de burgemeesters een tweede verzoekschrift met vergelijkbare klachten en ondertekend door een nog groter aantal kooplieden, renteniers en
winkeliers, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 99, 87-90.
21 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 364 en Quinn en Roberds, ‘An economic explanation’, (2006), 22.
22 In de ordonnanties van 1659 werden de volgende koersen gehanteerd:
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voor ‘zwaar’ – of bankgeld:
– zilveren dukaat (of nieuwe rijksdaalder):
48 stuivers
– zilveren rijder (dukaton):
60 stuivers
voor courant geld, dus buiten de bank in omloop:
– zilveren dukaat (of nieuwe rijksdaalder):
50 stuivers
– zilveren rijder (dukaton):
63 stuivers
De oude rijksdaalder en de leeuwendaalder kregen geen koers in courant geld omdat ze uit de circulatie waren
verdwenen. Zie voor latere aanpassingen: Polak, Historiografie en economie II, 73 ev.
23 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 362. Zie dezelfde publicatie – pagina’s 350-365 – voor de aanloopfase tot
het besluit van 1659:1641 (besluit vroedschap Amsterdam), 1645 (nieuwe muntordonnantie Republiek), 1647,
1652, 1653 en 1654 (aanpassing van de muntordonnantie van 1645) en tot slot de nieuwe muntordonnantie van
1659 (365).
24 De vroedschap stelde vast dat in de bank ‘de rijxdaelers, die aldaer minst in getaele zijn, uytgevende, alsdan
in ’t korte geen gevalueerde speciën in de Banck zouw houden’, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 105, 92.
25 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 106 en 107, 93-94. Bij resolutie van 30 juni 1645 werd de commissie ingesteld. Het probleem met de machtiging in mei 1645 om een onttrekkingskoers van 48 stuivers toe te staan was
dat inbrengkoers op dat moment 2 procent lager was (47 stuivers) waardoor de rekeninghouders met bestaande
deposito’s benadeeld werden.
26 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 141, 110-111.
27 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 140 en nr. 141, 110-111.
28 Zie de afbeelding van dit ontvangstbewijs aan toonder in het vorige hoofdstuk.
29 Volgens Van Dillen stamde de term bankgeld ook uit die periode, uit de resolutie van de vroedschap van 21
oktober 1638 om precies te zijn, zie Van Dillen, Mensen en achtergronden, 359 en 366. De vroedschap vond het toen
hoog tijd dat men ‘orde stelde op het banckgelt ende verwisselingen van dien tegens loopend gelt’, zie: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 86, 79. Men bedoelde er niet meer en minder mee dan munttypen die door de bank
werden aangenomen en uitbetaald. Of, met ietwat meer nuance, de munttypen – rijksdaalders, leeuwendaalders en gouden dukaten – die uit de omloop verdwenen waren en die dus alleen nog maar via de bank verkrijgbaar waren. Pas later zou volgens Van Dillen met de term bankgeld meer de saldi van de wisselbankrekeningen
bedoeld worden.
30 Zie hoofdstuk 1, figuur 1.1. en Gillard, ‘Internationale rol Wisselbank’, 115 en Neal, ‘How it all began’, 122.
31 Mees, Proeve, 87. Mees berekende het ‘volmaakte’ fijn zilvergewicht van de nieuwe munten uit 1659 om hun
natuurlijk agio vast te stellen. Hij kwam voor de zilveren dukaat uit op 4,6 procent. De zilveren dukaat had echter geen zuiverheidgehalte van 100 procent. Hier is het nominale koersverschil tussen bank- en courantgulden
aangehouden als natuurlijk agio.
32 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 145, 113: eerdere en latere bronnen geven dit tarief aan als ‘opgelt’ of
provisietarief van de Wisselbank.
33 Bronnen voor deze agioreeks zijn:
– Amsterdamse prijscouranten, Posthumus, Prijsgeschiedenis, bijlage I, 651 e.v. en wisselkoersbriefjes, zie: hiervoor Bijlage 1C (Bronnen, vindplaatsen en steekproef) en bijlage 3.7 Agio van het bankgeld bij de Amsterdamse
Wisselbank, 1630-1778.
– Van Dillen, ‘Effectenkoersen aan de Amsterdamse beurs’; McCusker, Money and exchange, 46-51 (tabel 2.6), exclusief de interpolaties van McCusker; Roseveare, Markets and merchants, 595; Mees, Proeve, 118.
Verder: SAA, Archief Thesaurie (5039/647), 1e journaal 18.1.1664, fol. 205 e.v. SAA, Archief Thesaurie (5039/672):
Grootboek, Rekening van agio, 1666-1680. SAA, Archief Thesaurie (5039/674): Grootboek, Rekening banco, 16801708. SAA, Notarieel archief NA 1947/504 (1644-1647); NA 1079/72 (1644-1645); NA 1079/72 (1645); NA 2226/507
(1653).
34 Hoogste cijfer 1645: SAA, NA 1079/72, 26 maart 1645, verklaring van kassier Abreham van Eckeren; hoogste
cijfer 1644: idem, 1 december 1644. In 1693 sloeg het agio door naar 9,5 procent – Mees, Proeve, 118 en Van Dillen,
Mensen en achtergronden, 389, hebben het zelfs in navolging van Le Longs, Koophandel van Amsterdam over 13 procent
‘omstreeks 1690’, en in de periode tussen 25 juni 1672 en 1 oktober 1672 lag de koers van het bankgeld beneden pari en deed het door de hachelijke militaire omstandigheden en buitengewone staatkundige verhoudingen een disagio. In de derde week van september 1672 was het agio zelfs tot 6,5 procent beneden pari gedaald.
Eigen berekeningen zijn gebaseerd op omgerekende maandkoersen. In totaal zijn uit diverse bronnen – noot
hiervoor – 949 koersnoteringen over de periode 1621-1778 achterhaald, zie bijlage 3 Kerncijfers Amsterdamse
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Wisselbank. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het agiocijfer na 1645 de prijs voorstelt van de ene rekeneenheid voor de andere. Voordien werd onder het agio de provisie van omwisseling van de ene in de andere munt
verstaan.
35 Gerekend tot en met 1778; ook in dit gemiddelde zijn de uitschieters meegerekend, zoals het lage agio op
6 augustus 1763 toen in Amsterdam door een stormloop op de kassiers – die ineens van hun bankgeld afwilden
om aan de vraag naar kasgeld te kunnen voldoen – het agio van het bankgeld daalde tot 0,5 procent beneden pari.
Van de Laar, Opperbankier, 62. Van de Laar vindt de ontwikkeling in 1763 overigens geen ‘normaliter optredende
verschuivingen van de bankguldensfeer naar de kasgeldsfeer’ maar een abnormale grote plotselinge voorkeur
voor geld in de vorm van courante munt door het naspel van de Zevenjarige Oorlog. Het maandgemiddeld van
augustus 1763 lag overigens op 1,9 procent. Gerekend tot en met 1750 ligt de koers op een gemiddelde van 4,27.
Zie verder Van Dillen, Mensen en achtergronden, 403-404.
36 Op 10 september 1672 daalde het agio zelfs tot -53/4 procent en een week later op 17 september 1672 tot -61/2
procent. In 1693 werden de schelling en de ‘achtentwintigen’ of formeel: de ‘achtentwintigstuiverspenning’ of
het ‘achtentwintigstuiversstuk’ in waarde verlaagd, respectievelijk met 7 en 8 procent, zie Mees, Proeve, 113-114.
De ‘achtentwintigen’ werd in de loop der jaren op verschillende manieren uitgevoerd. De munteenheid is dan
ook onder diverse namen bekend geworden zoals de bijvoorbeeld zilveren daalder.
37 Statistische berekeningen hebben twee beperkingen. Ten eerste moeten de vele agiocijfers gereduceerd
worden tot één jaarcijfer, ten tweede moet de langetermijnbeweging van het agiocijfer – de trendmatige lichte
stijging in de zeventiende eeuw en de stabilisatie en zeer lichte daling daarna – gescheiden worden van de cyclische bewegingen van de korte termijn, omdat de variabelen in kwestie dezelfde cyclische fluctuaties laten zien.
38 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 369-372. Overigens is er in 1672 niet alleen geld aan de bank onttrokken. De Staten van Holland gaven ontvanger-generaal Pauw op 13 juni 1672 opdracht om ‘met alle mogelijcke
spoet, onder behoorlijcke recepisse’ geld in de Wisselbank te deponeren, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I,
nr. 194, 150.
39 De berekening is gebaseerd op de jaar-op-jaar-mutaties van beide reeksen, opgeschoond voor uitbuiters en
jaren waarvoor geen waarden beschikbaar zijn. Voor de correlatieberekening zijn de basisreeksen, de jaarcijfers
van het agioniveau en depositovolume, stapsgewijs tot twee nieuwe reeksen herleid met jaar-op-jaar-mutaties.
40 Het verband is berekend door de correlatiecoëfficiënt – r – vast te stellen. Deze coëfficiënt is een maat voor
het gezamenlijk variëren van twee variabelen. Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt – r2 – wordt de verklarende coëfficiënt genoemd. Deze geeft de mate van verklaring van de ene variabele door de andere aan. Een grafische weergave van de gehanteerde schaalverdeling staat hieronder:
r
r2
Verklaring (%)
Sterkte van het verband
0,00-0,10
0,00-0,01
0-1
triviaal, praktisch nul
0,10-0,30
0,01–0,09
1-9
zwak
0,30-0,50
0,10–0,25
10-25
bescheiden, zwak tot matig
0,50-0,70
0,25–0,50
25-50
sterk
0,70-0,90
0,50-0,80
50-80
zeer sterk
0,90-1,00
0,80–1,00
80-100
uitzonderlijk sterk, bijna perfect tot perfect
41 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 188, 142-145. Het betrof een discussiepunt met de Generaalmeesters
van de Munt.
42 Idem, 145.
43 Idem, 145.
44 SAA, NA 2226/507, 2 maart 1668.
45 Waarna vervolgens de agiokoersen volgden van 2 december 1644 (4 à 43/4 procent), 25 januari 1645 (4 1/2 à
43/4 procent), 7 september 1645 (31/4 à 31/2 procent), 1 december 1645 (21/2 à 23/4 procent), 5 maart 1646 (2 à 21/4 procent), 28 mei 1646 (1/4-1/2 à 11/4 procent), 5 oktober 1646 (11/2 à 11/4 procent), 4 maart 1647 (1/2-3/4 à 7/8 procent) en 28
mei 1647 (3/8 à 1/2 procent).
46 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 235, 180-181. Zie voor deze handel in bankgeld in Amsterdam ook Bronnen Wisselbanken, I, nr. 474, 425 en Bronnen Wisselbanken, II, 825, noot 3.
47 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 235, 180. Ook een zekere Abraham van Soest was volgens een notariële
akte in 1646 ‘maeckelaer binnen deser stede, specialijck doende in ’t vercoopen ende incoop van banckgelt’. SAA,
NA 1687, geciteerd bij Van Dillen, Mensen en achtergronden, 367, noot 1. De oudste notariële agioverklaring dateert
uit 1634. Drie kassiers – Pieter Tonneman, Mathijs en Marcelis Dirck Claesz Helt – legden, overigens zonder verwijzing naar de Wisselbank baan van Helt, in dat jaar op verzoek van koopman Paulo de Willem een verklaring
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af dat ‘de l’agio oft differentie tussen banckgelt ende courant gelt’ tussen 1621 en 1622 schommelde tussen een
1
/2 en 5 procent. SAA, NA 694B/omslag 63. Uit 1622 zelf stamt nog een notariële verklaring over de gebruiken op
de beurs met betrekking tot de geldkoersen, SAA, NA/ 646, 3 juli, 15 augustus en 14 november 1622.
48 Ricard, Traité général du commerce, 80; Mees, Proeve, 125 en Van Dillen, Mensen en achtergronden, 366-367. Tot maart
1682 konden rekeninghouders van de bank tot 11.30 uur afschrijfbriefjes inleveren bij de boekhouders, nadien
werd dat 11.00 uur, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 264, 199.
49 Posthumus, Prijsgeschiedenis, bijlage I, 651. Het is onbekend hoe de agiokoers exact tot stand kwam, noch
hoe de aankondiging op de beurs geschiedde of hoe de vermelding in de beurscourant terechtkwam. In Rotterdam volgden de commissarissen van de plaatselijke Wisselbank bij de vaststelling van de agiokoers de Amsterdamse koers. De knecht van de Rotterdamse bank spoedde zich bij elke verandering naar de beurs, waar hij
op de daarvoor bestemde paal het bordje met koers van het bankgeld aanpaste ‘soo dikwijls als daarinne enige
veranderinge sal komen voor te vallen en sulx hem door de heeren commissarissen off, wanneer die buyten de
stad zijn, door boekhouders of cassiers sal werden gelast’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 986, 1366 en
nr. 1017 en 1018.
50 Ricard, Traité général, 131. In Le négoce d’Amsterdam verwoordde hij het als volgt: ‘Lorsqu’on veut acheter de
l’argent de banque, l’on n’a qu’à aller au devant de la maison de ville, où les cassiers, les courtiers et les marchands qui ont de l’agent de banque à vendre ou à acheter, se trouvent tous les jours que la banque est ouverte
depuis 10 heures jusques à 11 heures du matin; on s’informe là du prix de l’agio, on en convient avec quelqu’un et on se fait écrire la somme que l’on souhaite. Il faut savoir à cet égard, que l’argent de banque se paye
toujours comptant, à moins qu’on ne le conditionne autrement; et que si on n’est pas bien connu, un caissier ni un marchand n’ecriront point en banque la somme accordée, qu’ils n’en ayent reçu la valeur en argent
courant (…) On s’acquerroit une très-mauvaise réputation, si ayant acheté une partie d’argent de banque sans
rien conditionner que le prix de l’agio, on prétendoit donner en payement des assignations ou même des lettres de change qu’on sauroit devoir être payées en argent courant le même jour.’ Ricard, Négoce d’ Amsterdam,
572. John Law wist dit in 1716 ook te melden: ‘[Les marchands] peuvent négocier (leur crédit sur les livres de
la banque) contre de l’argent courant avec des caissiers qui font métier de ces négociations.’ Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 399.
51 Bij de Wisselbank betaalde een koopman 1/8 procent omwisselprovisie en bij een kassier slechts 1/4 promille,
een factor 5 minder dus. Bovendien rekende de bank 10 gulden administratiekosten bij de opening van een eerste rekening. Het kassierstarief bedroeg 1/2 pro mille, door koper en verkoper elk voor de helft te betalen. Deze
verdeelsleutel is gebaseerd op Mees, Proeve, 125.
52 Gerekend met de omwisselprovisie van de bank – gewoonlijk 1/8 procent – komt dit bij 4,166 procent natuurlijk agio neer op: (3.000 x 0,0125)+(3.000 x 1,04166)= 37,50+3.124,98=3.162,40. Plus 10 gulden eenmalige kosten
voor het openen van een rekening komt het totaal op 3.172,40 gulden.
53 Immers, verschil van 73,38 gulden is als volgt berekend: (bankprijs) – (marktprijs+kassiersprovisie) =
3.172,40 – ((3.037,50 x 1,02) x 1,00025) = 3.172,40-3099,02 = 73,38. Zo moeten Gerrit Jansz Backer, de kooplieden
Henry en Charles Gerard, Jan Jansz Kloot en Jacob Verpoorten ook gedacht hebben. Backer weigerde een wissel te betalen via de Wisselbank. Zijn schuldeisers, de kooplieden Arnold en Pieter Huntum, hadden hem dit
namelijk gevraagd toen ze de wissel ter betaling aanboden. Maar eenmaal bij de notaris, die op verzoek van de
schuldeisers een wisselprotestakte opstelde, boden ze Backer meerdere betalingsmogelijkheden: ‘in banco ofte
buijten banco in banckgelt of in courant geld met opgelt of lagie voor de diferentie die hier ter stede tusschen
banckgelt ende courant gelt’, waarop Backer besloot in ‘courant of loopent gelt’ te betalen. Henry en Charles
Gerard accepteerden op hun beurt geen wissels die ze via de Wisselbank moesten betalen. De betaling betrof
volgens hen ‘koopmanschap en geen wisselgeld’, SAA, NA 1498/79 (november 1638). Henry en Charles Gerard waren overigens agenten in Amsterdam van de Londense bankier Edward Blackwell, zie: Neal en Quinn,
‘Markets and institutions’, 17. Dat gold ook voor Jan Jansz Kloot. Hij weigerde de betaling van twee wissels in
de bank omdat hij geen bankgeld kon krijgen. Buiten de bank betalen wilde hij wel. SAA, NA 1498/80 en 84.
Kloot accepteerde daarbij overigens een agioverschil van 0,5 procent. Ook een zeker Jacob Verpoorten wilde
een wissel uit Sittard slechts in courant geld betalen (SAA, NA 671/180). Overigens wilde hij het koersverschil
bankgeld/courant geld bijlappen in bankgeld. Dezelfde conditie werd in 1638 aan een wissel uit Dantzig gesteld (SAA, NA 1498/83) en in juni 1622 wilde een betrokkene een wissel eveneens alleen maar betalen in courant geld (SAA, NA 737/121).
54 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, 15 en 37.
55 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, 19.
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56 In feite werd daarmee het belenings- of verpandingssysteem uit 1656 met een kleine aanpassing weer opnieuw ingevoerd. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 201-207, het eerste artikel van de ordonnantie van
5 januari 1683.
57 Quinn en Roberds, ‘An economic explanation’, 42.
58 De Vries, Economy of Europe, 230.
59 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 168-169.
60 Zie Van Dillen, Mensen en achtergronden, 395 e.v. en Adam Smith, Wealth of nations Book IV, Chapter III, Part I,
‘Digression concerning Banks of Deposit, Particularly concerning that of Amsterdam’, 11.
61 Van de Laar, Opperbankier, 56 e.v.; Gillard, Banque d’Amsterdam en Quinn en Roberds, ‘Economic explanation’,
44.
62 ‘De Amsterdamsche bank schijnt dan ook bestendig eenen geregelden handel in bankgeld gedreven te hebben.’, Mees, Proeve, 107. Zie ook de eigentijdse literatuur waar Mees zich op baseerde: de instructie van de commissarissen van de Wisselbank (1782), artikel 16 en 17, bij Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 482, 433 en Bondt,
‘Consideratiën cours bankgeld’, zie ook: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 497, 451.
63 In 1699 beschreef de gewezen Franse gezant François d’Usson de Bonrepas deze handel van de bank: ‘La
Banque fit acheter pour lors des particuliers de l’argent de banque pour de l’argent de caisse qu’elle donoit, et
elle en fit acheter assez pour faire monter l’agio à cinq et demy pour cent.’ Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I,
nr. 349, 300-301.
64 Van de Laar, Opperbankier, 81.
65 De Wisselbank, zo stelde Van de Laar, was een aan- en verkoopkantoor van gemunt en ongemunt metaal. Hij
onderkende daarmee het essentiële feit dat de vroeg-moderne betalingscircuits in feite ten dele vroeg-moderne
grondstoffencircuits waren, zie hoofdstuk 1, noot 33.
66 Ook Mees gebruikte dit voorbeeld, Proeve, 95 en 144-145: het voorbeeld heeft betrekking op de zilveren rijder of de dukaton, het munttype dat in 1683 weer door de bank in belening werd genomen tegen de koers die
in 1659 was vastgesteld: 60 stuivers.
67 Het halfjaartarief voor dukatons, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 145.
68 De onttrekkingswaarde was praktisch altijd positief omdat het natuurlijke agio standaard hoger was dan
het effectieve agio. Mees, Proeve, 87-88. Het natuurlijke agio was gefixeerd ‘indien het courante geld volmaakt aan
deszelfs fijn gewigt beantwoorde’, wat na de tweede helft van de zeventiende eeuw het geval was. Uiteraard kon
ook een wisselende marktvraag naar bepaald vermunt metaalfluctuaties in de courantprijs van munten veroorzaken en daarmee ook het natuurlijke agio en dus ook de onttrekkingswaarde van de recepissen. Deze complicatie heb ik hier buiten beschouwing gelaten.
69 In tabelvorm zien de bijbehorende cijfers er als volgt uit:
Agio
Marktprijs
Prijs
bankgeld
recepis
%
gld
gld
0,5
3.018,77
131,23
1,0
3.033,79
116,21
1,5
3.048,81
101,19
2,0
3.063,83
86,17
2,5
3.078,84
71,16
3,0
3.093,86
56,14
3,5
3.108,88
41,12
4,0
3.123,90
26,10
4,5
3.138,92
11,08
5,0
3.153,94
-3,94
70 De eenvoudige verhandelbaarheid van de recepis hielp daar bij zoals Adam Smith opmerkte: ‘The person
who has a receipt, and who wants to take out bullion, finds always plenty of bank credits, or bank money to buy
at the ordinary price; and the person who has bank money, and wants to take out bullion, finds receipts always in
equal abundance.’ Adam Smith, Wealth of nations (1776), Book IV, Chapter III, Part I, ‘Digression concerning Banks
of Deposit, Particularly concerning that of Amsterdam’.
71 Mees, Proeve, 144. In Rotterdam leidde deze ‘strijd tussen de eigenaars van bankgeld’ tot klachten van de
boekhouders die telkens voor korte tijd nieuwe rekeningen moesten openen: ‘Daer komen alle dagen menschen,
die de eene dag, als het bankgelt laeg is, inbrengen en als het rijst wederom uythalen, om te proffyteren tot laste
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van de voorsz. Banck waerdoor somtijts 5, 6, ja 8 off 10 nieuwe rekeningen moeten gegegeven worden, die dikwijls maer een dag à twee staen.’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 978, 1359.
72 Adam Smith, Wealth of nations Book IV, Chapter III, Part I, ‘Digression concerning Banks of Deposit, Particularly concerning that of Amsterdam’, 14. Ook Wyndham Beawes beschreef in diens Lex mercatoria (1750) de aanbodkant van de markt voor bankgeld en de rol van de kassiers ‘with whom the négociation [de koopman die
bankgeld vraagt P.D.] may be adjusted for an agio, which they endeavour to effect on the highest terms when
they are sellers, and on the lowest they possibly can when they buy.’ Zie het hoofdstuk ‘Of the bank of Amsterdam’, 517 in de digitale versie van Beawes’ Lex mercatoria.
73 Van de Laar, Opperbankier, 80-81. De beschrijving van de openmarktoperaties van de Wisselbank die volgen
zijn gebaseerd op Van der Laars model.
74 Mees, Proeve, 108-109.
75 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 482, 433-434, Instructie van voor de commissarissen van de Wisselbank,
artikel 16: ‘dat de agio van het bankgeld zooveel doenlijk op een egaale voet werde gehouden en, in het byzonder, dat dezelve zo min mogelijk onder de vier, nog boven de vijf percent werde, en – tot voorkoming van dien –
bij een hooger agio den essayeur last geeven om kasgeld tegens bankgeld te koopen en zich zoodanig te doen
voorzien, dat zij bij den val van de agio weederom bankgeld teegens kasgeld kunnen inwisselen. Dog wanneer
commissarissen van gedagten waaren de omstandigheden van tijden daartoe niet gunstig te zijn, zo zullen zij
zodanige maatregelen mogen beraamen als zij vermeenen te behooren.’
76 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 484, 435, Instructie voor de essayeurs van 26 april 1782, artikel 6.
77 Quinn en Roberds, ‘Economic explanation’, 44.
78 In dit model is de recepis die in 1683 als instrument werd geïntroduceerd al opgenomen.

Noten bij 5 Operaties en liquiditeitsmanagement
1 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 820; SAA, Archief Thesaurieren Ordinaris (5039/170), Specificatie van de
£15.000 remise op Londen door Eduard Man en de Wisselbankrekening van Man in het rekeningcourantboek
van augustus 1654/januari 1655 (SAA, 5077/161, folio 79, 942); De Man was medeondertekenaar van het verzoekschrift uit 1643 waarin een groot aantal Amsterdamse kooplieden de burgemeesters van de stad opriep om een
einde te maken aan de geldverwarring. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 94, 85. Overigens had De Man al
in 1646 nog een – gezamenlijke – rekening lopen bij de bank onder de naam van Thomas Cave, Eduart Man &
A. Nieugart. De Man behoorde tot het Comité van Nieuw-Nederland, een kleine groep directeuren van de kamer Amsterdam van de West-Indische Compagnie (WIC) die belast was met het administratieve bestuur van de
Amerikaanse kolonie, zie Jacobs, New Netherland, 96. De Man sloot in 1656 als ‘fiscaal’ namens de WIC in het tegenwoordige Ghana het verdrag van Butre, waarmee de Westafrikaanse Goudkust onder het protectoraat van
de WIC viel.
2 Zie voor de details van deze kwestie: Dehing, ‘Amsterdamse wisselbank en Venetië’.
3 Sautijn had in 1630 de schepen geleverd waarmee 2.000 man troepen van de Republiek naar Venetië werden
vervoerd. Hij deed dat als onderaannemer van het troepenwervingscontract dat de Amsterdamse koopman Bartolotti, de Venetiaan Phillipo Calandrini en de Venetiaanse ambassadeur in de Republiek Vicenzo Gussoni hadden gesloten. In Venetië werd Sautijn van oplichting beticht, waarop de Venetianen de afbetaling staakten en
een onderzoek startten. Sautijn wachtte de uitkomsten van dat onderzoek niet af en vluchtte naar Amsterdam.
In Amsterdam probeerde hij de Venetiaanse restschuld, volgens Sautijn 73.650 gulden, alsnog betaald te krijgen.
Zie Dehing, ‘Amsterdamse wisselbank en Venetië’, 131-133.
4 Zie Gaastra, Bewind en beleid VOC, 45, 64-66 voor detailinformatie over de perikelen tussen de kamers Amsterdam en Zeeland van de VOC en de positie van Van Ackerlaecken.
5 SAA, Archief Wisselbank (5077/79) rekeningcourantboeken februari 1675/ augustus 1675 en (5077/80) augustus 1675/ januari 1676; Tonneman verrekende in dezelfde periode 4.517.722 gulden en hield in februari 1676 een
saldo over van 51.663 gulden.
6 Barbour, Capitalism Amsterdam, 45. Bron van Barbours overzicht zijn alfabetische registers op de rekeningcourantboeken van de Wisselbank. Onbekend is welke jaren ze hiervoor gebruikte.
7 Deze sortering is voor alle steekproefjaren uitgevoerd; zie bijlage 3.8 voor resultaten voor de andere jaren.
8 Zie voor Lopes Suasso: Fuks-Mansfeld, Sefardim in Amsterdam, 124 en voor Claude Blott: SAA, NA/1112/107; voor
Joris de Visser: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 172, 133-134. De samenstelling van deze groep strookt met
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de ogenschijnlijk willekeurige opsomming in Barbour, Capitalism Amsterdam, 45-46: de De Geers, de Trippen, de
broers Marcelis en Sautijn, Joachim Irgens, Van der Straten, de familie Hoeuffts en Huguetan, Henrik Tersmitten, Benjamin Raulé, Johan Deutz en Balthasar Cooymans, een selectie die met nog vele bekende namen uitgebreid zou kunnen worden waaronder, voor de vroegere periode, die van Andries van der Meulen, die samen met
Philippo Calandrini en Charles de Latfeur in het eerste kwart van de zeventiende eeuw een firma vormde die in
Amsterdam wapens kocht voor rekening van de Engelse kroon en aan diezelfde kroon ook kredieten verstrekte.
Calandrini was de zwager van Philippo Burlamachi, die legerleverancier, betaalmeester en bankier was van de
Engelse kroon. Burlamachi en Calandrini stonden in 1626 garant voor een lening van omgerekend 175.000 gulden die de Engelse koning Karel I in Amsterdam had afgesloten, zie Ashton, Crown and money market, 58. Van der
Meulen en Calandrini bemiddelden later ook in een grootschalige lening van de Republiek Venetië aan de Nederlandse Republiek. Die lening stond in verband met de Spaanse oorlogsdreiging na afloop van het Twaalfjarig
Bestand. Zie: Resolutiën Staten-Generaal, RGP 187, 530, Barbour, Capitalism Amsterdam, 104 e.v. en Van Dillen, Rijkdom
en regenten, 321-322 en Dehing, ‘Amsterdamse Wisselbank en Venetië’, 127-130.
9 Zie bijlage 3 G, H en I.
10 Elias, Vroedschap II, 1063: Irgens leende in 1666 100.000 rijksdaalders aan Frederick III. Enkele decennia eerder leverde Gabriël Marcelis als agent van de koning van Denemarken wapens en kredieten aan zijn opdrachtgever (bron: Amstelodamum 38 (1951) 40, 50, 52 e.v. en Amstelodamum 63 (1976) 130). Zie voor de bedragen die zij
en de overige geldschieters als Jan Balde, Johanna van Breugel, Anthonij Bierens, Elisabeth Tiellens en Nicolaes
Groen leenden: Van Bochove, Economic consequences, 248-250, bijlage IV List of Dutch loans provided to the Danish Kings.
11 Brief van David le Leu de Wilhem aan Constantijn Huygens van 3 oktober 1637, in: Worp Brieven Constantijn Huygens, nr. 1729, 321. Le Leu de Wilhem (1588-1658) was in januari 1631 gehuwd met Constantia Huygens,
de jongste zus van Constantijn Huygens. Het bedrag van 450.000 franc komt overeen met 213.750 gulden. De
Franse munten die tussen 1360 en 1641 werden gemunt en die een rekenwaarde hadden van 1 livre tournois,
kregen in de volksmond de benaming franc. De waarde van 1 livre tournois kwam overeen met 9,5 stuivers of
0,475 gulden. Charnacé had begin jaren dertig, toen Frankrijk zich openlijk in de Dertigjarige Oorlog mengde,
met Zweden onderhandeld en een verdrag gesloten waarin Frankrijk Zweden een jaarlijkse steun toezegde van
1 miljoen livres (475.000 gulden) in ruil voor de Zweedse belofte om een leger in Duitsland te stationeren dat tegen de Habsburgers zou vechten.
12 Ene Vital du Maes echter, raad van de Franse koning en agent-generaal in Holland (oktober 1667) had helemaal geen Wisselbankrekening evenals Johan Hebdon die in december 1658 commissaris van de Russische
tsaar in Amsterdam zou zijn geweest. Dat deze vertegenwoordigers geen rekening hadden, wil overigens nog
niet zeggen dat hun zakelijk verkeer buiten de Wisselbank verliep. Indirecte afhandeling, door inschakeling van
derden, was niet ongebruikelijk.
13 Bronnen:
– Ulevelt: Barbour, Capitalism Amsterdam, 47, noot 38;
– Gabriël Milan: SAA, NA 3681/238 en François Muller: SAA, NA 3684/211;
– Francisco Mollo: SAA, NA 3687/454;
– Michel le Blon, Giovacchino Guasconi, Adriaen van Aldewerelt, Edmont Chardinel: Keblusek, Weg van het boek,
13,15, 17;
– Miguel Osorio: zie de inleiding van Smith bij Nederlandse vertaling van Joseph de la Vega´s Confusion de Confusiones: Verwarring der verwarringen, 11, noot 1. In Amsterdam had Osorio een Wisselbankrekening onder de naam
Michiel Osorio d’Almyda;
– Henry Bull: Akerman, Moneys received and paid for secret services, 127. Op 25 juni 1686 werd er aan Bulle betaald: ‘To
Henry Bull, consul at Amsterdam, for severla disbursem ts by him made for his said Ma ‘ties services there, £
134;10;0).’;
– Francesco Ferroni en Giovacchino Guasconi: Brugmans, ‘Cosimo de Medici in Amsterdam’, 65-67 en Brugmans, ‘Florentijnsch koopman’, 25-26 en Keblusek, Weg van het boek, 17-18;
– Pierre du Pré: SAA, NA 3222/459, SAA, Archief Wisselbank (5077), steekproef rekeningcourantboeken;
– Guillaume Belin, alias de la Garde/ Guileam Belijn: SAA, NA 3012/9; Archief Wisselbank (5077), steekproef
rekeningcourantboeken. Belin was verder koopman, bevrachter, reder, eigenaar van een brouwerij in de buurt
van Nantes en zaakwaarnemer van de Franse West-Indische Compagnie in Amsterdam SAA, NA 2997/114-118;
– Claude Louis de Surmont: SAA, NA 7979/ II 200;
– Johan Francois Massis: SAA, NA 3541/193;
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– Vital du Maes: SAA, NA 3677/97;
– Johan Hebdon: SAA, NA 2119/57, 2204/941; Veluwenkamp, Archangel, 125-128;
– Johannes van den Burgh: SAA, NA 6620, 11 mei 1712;
– Matthias Döge/ Matthijs Deuge: SAA, NA 11-1/98;
– Benjamin Poulle en Pieter Geelhand, SAA, NA 3341/100 en Archief Wisselbank, rekeningcourantboeken;
– Daniël en Jacob Meijnerzhagen/ Meijnertshagen, SAA, NA 8626/539. Deze Meijnerzhagen/ Meijnertshagen is
naar alle waarschijnlijkheid gelieerd aan Jacob Meijnershagen, de bankier uit 1698;
– Jan en Michiel de Normandie: SAA, NA 7971/247, via de Wisselbankrekening van de gebroeders De Normandie werd al in 1707 voor bijna voor 2,6 miljoen gulden verrekend, waarmee ze de op twaalf na hoogste omzet realiseerden, zie bijlage 3.8 G.
14 Het eerste bankiersconsortium dat geld leende aan Venetië – Jacques Gabri, Nicolaes de la Forterie & Jean
Fauconier – kon een tweede kredietoperatie van 50.000 gulden niet opbrengen. Philippo Caladrini en Willem
van den Putte konden dat via hun contacten in Antwerpen, Londen en Frankfurt wel. Een derde Venetiaanse
lening werd verschaft door Gabri & Co. (10.000 gulden) en Gasparo Quingetti (30.000 gulden). Quingetti ging
in 1617 failliet en met hem nog enkele kooplieden. Op de beurs krompen daardoor de kredietmogelijkheden.
Dat bracht de gevolmachtigde van de Republiek Venetië, Christoforro Suriano, ertoe om de senaat van Venetië
onder meer te adviseren om een rekening bij de Amsterdamse Wisselbank te openen. Zie Klein, Trippen, 283-288
voor details met betrekking tot wapenleveranties, scheepsuitrustingen en troepenwervingen voor Venetië en
Dehing, ‘De Amsterdamse Wisselbank en Venetië’, 130 e.v. voor de financiële afhandeling.
15 Condulmar had in 1646 naast een rekening op eigen naam in de Wisselbank, ook nog een rekening voor de
Paltsgraaf. Zie verder: Blok, Relazioni Veneziane, 286. Blok meldt overigens dat al in 1608 het bankiershuis Calandrini in Amsterdam gevestigd was. Of dit huis – waarschijnlijk Jan & Lodowico Calandrini, want zij hadden in 1609
een rekening bij de Wisselbank – ook geld van de Republiek beheerde, is onbekend. Hetzelfde geldt voor de overige Venetiaanse kooplieden die rond 1615 in Amsterdam actief waren: Guilleilmus Bertolini, Gasparo Quingetti
– had de grootste Wisselbankrekening in 1615 – Giovanni Battista Zerati, Giacomo Gabri en Giovanni en Phillipo
Calandrini, zie: Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel II, 1661-1726, RGP nr. 34, 58-59 en Brulez, Marchands flamands I, 1568-1605. Ook de hertog van Lotharingen schijnt een Wisselbankrekening te hebben gehad.
16 Dit bedrag betaalde Condulmar via de rekening die hij voor de Paltsgraaf beheerde. Het consortium in
Amsterdam bestond uit Guillaume Bartolotti (verschafte 90.137 gulden), Adriaen van Ginderdeuren (45.063
gulden), Jan de Marees Abrahamsen (22.628 gulden), Jan de Vogelaer (22.534 gulden) Juriaan Boucart (11.267
gulden) en Coldulmar zelf voor 22.565 gulden. Ter financiering waren kredietbrieven gekocht van Gijsbert
Tholinx, Jan de Neufville, Theodoor Wijtiers en Paulo Gansepock Wed., zie Geyl, ‘Troepen lichten’, 191, noot
1. In april 1654 kocht Condulmar in Amsterdam van Jeremia van Collen en de weduwe Bicker een kwart van
een bestaand schip voor 9.144 Venetiaanse dukaten. Het schip, de San Marco Rode Leeuw, zou in Livorno opgeleverd worden en het verschuldigde bedrag zou op de rekening van Jeremia van Collen bij Venetiaanse wisselbank worden gestort.
17 Geciteerd bij Barbour, Capitalism Amsterdam, 47.
18 Zie Swetchinski, ‘Spanish consul’, 158 e.v. voor een gedetailleerd verslag van de briefwisseling van Jacques
Richard met zijn meerderen over de Amsterdamse joden én de lijst met namen en aliassen (bijlage A en B, 167172). Jacques Richard opende tussen augustus 1654 en januari 1655 een Wisselbankrekening en hief die in dezelfde periode ook weer op. In 1666 had hij wel weer een rekening en verrekende toen niet meer dan zo’n 80.000
gulden via de bank.
19 Ook op een ander gebied was Richard actief. Hij herstelde het in ongerede geraakte gebruik om verzegelde
consulaire bevrachtingsbrieven uit te geven voor alle goederenexporten vanuit Amsterdam naar Spanje. Na de
vrede van Münster was de noodzaak om herkomst van schip en lading te weten – oorlogsmaterieel uitgezonderd – komen te vervallen en was deze taak door de Amsterdamse notarissen overgenomen. De notariële verklaringen bevatten echter nog altijd de plaats van herkomst van de scheepsgoederen en de naam van degenen voor
wie de lading bestemd was. Richard echter beschouwde het als zijn recht én zijn plicht om deze verklaring zelf
op te stellen. Met deze aanpak verzekerde hij zich tevens van een aanzienlijke inkomstenbron omdat een kwart
procent van de im- en exportwaarde van de Spaans-Hollandse handel rechtstreeks aan de consul toekwam. Richards ingreep stuitte daarom veel handelaren op Spanje, notarissen, de Staten-Generaal én het Amsterdamse
stadsbestuur tegen de borst. Zie Swetchinski, ‘The Spanish consul’, 162-163, noot 15 19 en 20. Het stadsbestuur
van Amsterdam verbood op 19 oktober 1656 aanvankelijk de uitgifte van de verklaringen door de Spaanse consul, maar zwakte dit twee dagen later af door te stellen dat degenen die hun verklaringen graag door consul Ri-
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chard getekend wilden hebben deze prakrijk mochten voortzetten. De Staten-Generaal verboden herhaaldelijk
de uitgifte van de verklaringen door Spaanse consul.
20 In 1671 ondertekende hij het verzoek dat een aantal kooplieden aan de burgemeesters van Amsterdam
richtte en waarin werd gevraagd om de beslaglegging op de rekening van Rocco Tamagno op te heffen (SAA,
NA 3679A/880-882). Richards volledige titel luidde volgens zijn testament van 31 augustus 1659: ‘Roy D’armes
& Heraud de sa Majeste catholique au titre de Bourgogne & son Consul resident en la ville d’Amsterdam’, zie
SAA, NA 2888/628.
21 Eerst deponeerde hij op 12 juni 1672 nog 2.400 gulden in de bank, waarna hij vier dagen later weer voor
2.000 gulden aan de bank onttrok. Op 15 juli 1672 bracht hij weer 5.400 gulden aan metaal in de bank. Bron SAA,
Archief Wisselbank (5077/61): rekening Speciecamer in rekeningcourantboek februari 1672-augustus 1672 en
(5077/62) idem voor augustus 1672-februari 1673.
22 Belmonte, alias Isaac Nunes/Manuel Nunes Belmonte, sloot in september 1677 namens de Spaanse kroon
en als gemachtigde van de consul van Sevilla in Amsterdam een contract met Paulus Godin, Marcus Broen, Gaspar Pellicorne en Jeremias Noiret, bewindhebbers van de WIC voor de levering van 1.600 à 1.800 slaven. Bron:
SAA NA 4766/328, 349. In maart 1679 werd een tweede contract gesloten: SAA NA 4668/154-185. In 1683 bleek
Belmonte als consul te zijn opgevolgd door de al eerder genoemde Jean Francois Massis.
23 Deze Nunes da Costa schreef in de Republiek consulaire bevrachtingbrieven uit voor Hollandse bevrachters
die voor Portugal de export van zout en de import van Baltisch graan voor hun rekening namen en verder ook
nog slaven vanuit Angola naar Curaçao verscheepten. Zie Israel, Dutch primacy, 235 en 241-242.
24 Erasmus Forckenbeeck was in 1627 34 jaar en afkomstig uit Munster. Op 8 januari 1627 trouwde hij in Amsterdam
met Swaentje Cloppenburgh, eveneens 34 jaar. In 1632 was Forckenbeeck kassier (SAA NA 726/191) en verleende hij
in die hoedanigheid ook krediet tegen onderpand, zoals in 1638 aan de Amsterdamse kooplieden Peter en Wijnand
Wolterinck die met liquiditeitsproblemen kampten, zie SAA NA 1498/75. Forkenbeeck stond in 1652 ook te boek als
koopman (SAA NA 2191/700). Ook Hendrick Corff was kassier (SAA NA 2331/1-4) evenals Moses & David Juda Lion.
25 ‘Werdt by desen bekent gemaeckt, als dat uyt Amsterdam doorgegaen zijn Moses en David Juda Leon, Jooden, met voor bedachten rade wegh nemende meer als twee Tonnen Goudts, die aen haer in bewaringe en ter
goeder trouwen, als Cassiers, waren ter handt gestelt van andere van haer Natie: zijnde Moses de Leon kleyn van
Persoon, oudt omtrent 50 Iaren, lelijck en kleyn van tronie, swart van Hair met eenige greyse Hairen, qualijck
ter gangh, vermits met Podagra is gequelt: en David Juda Leon middelmatigh van langte, schrael en langwerpigh
van Tronie, swart gekrult Hair, mager van Lichaem, en wat ingevallen van Kaecken, sy gaen ordinaris gekleet in ’t
swart met Greyne Rocken. Die een van beyde, ofte beyde te samen, sal weten aen te brengen by de E: Heeren van
den Gerechte der Stadt Amsterdam, sal tweehondert Silvere Ducatons, voor yder van de voornoemde Persoonen,
tot een Vereeringe genieten.’ Bron: Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant, 9 juli 1672.
26 Voor de berekeningen heb ik de indeling gevolgd die ook in de boeken van de Wisselbank wordt aangehouden. Dat betekent dat ik de transacties van Christoffel van Ackerlaecken (opperboekhouder van de kamer Amsterdam), Willem Ockers (agent van de kamer Zeeland in Amsterdam), Jacob Stoffels, Jeronimo Tonneman en
Jan Bosch (kassiers van de VOC-kamer Amsterdam) niet toereken aan de VOC-activiteiten binnen de bank. De
VOC-kamers en de kassiers hadden afzonderlijke rekeningen en het is niet duidelijk in hoeverre de kassiers ook
een eigen bedrijfsvoering hanteerden. Met andere woorden, het is niet vanzelfsprekend dat alle transacties van
deze personen ook VOC-transacties zijn. Jan Blom jr. had ‘wegens de O.Compagnie Enchuysen’ een rekening
en volmacht om bankgeld in courant geld om te zetten. Anderzijds is het erg onwaarschijnlijk dat particulieren
voor eigen rekening zulke grote bedragen uit de bank onttrokken zoals Adriaen van Ackerlaecken deed in april
1666: 280.000 gulden! Adriaen van Ackerlaecken was afkomstig uit Middelburg en in 1632 eveneens boekhouder
bij de kamer Amsterdam van de VOC (SAA NA 405/194).
27 Van der Wee, ‘Monetary, credit and bankings systems’, 336-337 en 341.
28 Mees, Proeve, 130. Het Amsterdamse ‘Register van goede mannen’, (SAA, Rechterlijk Archief 5061) vermeldt
kassiers pas vanaf 1704 als zelfstandige beroepsgroep.
29 Phoonsen,‘Berichten en vertoogen’, 45-54. De voorbeelden die Phoonsen aandraagt zijn overigens illustratief voor de activiteiten en het werkgebied van de Amsterdamse kassiers.
30 Phoonsen,‘Berichten en vertoogen’, 48. Phoonsen was een sterk voorstander van een renovatie van de Wisselbank tot een bank met courant geld als rekeneenheid. Daarom was hij ook sterk gekant tegen de kassiers en
hun activiteiten omdat die de uitvoering van zijn idee – ‘een soo loffelijcke saacke’ – in de weg stonden, zie de
vele voorbeelden die hij geeft over de particuliere kashouders die graag ‘speelen met het geld van hun meesters’
en zich daarom volgens Phoonsen ook liever ‘banquiers’ dan kassiers noemen. Afgezet tegen de ruim vierhon-
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derd personen die in die periode werkzaam zijn geweest in het geld- en bankwezen (tabel 5.1) is het een gering
aantal. Mees schatte het aantal actieve kassiers een eeuw later – tussen 1770 en 1780 – alleen al voor Amsterdam
op 54, zie Mees, Proeve, 250.
31 Malynes, Lex mercatoria, 96-99.
32 Uiteraard waren de Wisselbankverrekeningen niet de enige transacties van de kassiers, maar het zijn wel de
meest compleet gedocumenteerde transacties over een langere periode.
33 Onder chartaal bankverkeer versta ik het geheel van handelingen die betrekking hebben op munten en
edelmetaal via de bank.
34 Zie bijlage 3.8 A-I en bijlage 4.
35 Bron: steekproef rekeningcourantboek Wisselbank 1726. Van deze doorgaans profijtelijke handel streek
Grill een winstpremie van 5 procent op.
36 De vijfjaarlijkse opgaven van het aantallen rekeninghouders bij Van Dillen blijken bij hertelling grote onnauwkeurigheden te bevatten: voor 1645 en 1646 zijn de tellingen van Van Dillen respectievelijk 9 en 14 procent
te laag. Het is onduidelijk of Van Dillen zijn telling op het alfabetisch register van de grootboeken dan wel op
het alfabetisch register van de banksaldi – ‘Crediteuren van balance’ – baseerde. Van Dillen heeft nergens een
bronverwijzing gegeven. In zijn Bronnen Wisselbanken, II, 985 schrijft hij dat hij zijn gegevens ontleende aan ‘de alphabetten en registers van crediteuren en debiteuren van balans, die bij de giroboeken behooren’. Waarschijnlijk
gebruikte hij het register van de ‘Crediteuren van balance’. Het alfabetisch register op de rekeningcourantboeken weerspiegelt echter het meest nauwkeurig het feitelijke aantal rekeninghouders omdat in dat register wél
de personen zijn opgenomen die tussentijds hun rekening opzegden en daardoor dus geen saldo meer hadden.
Het verschil verklaart de relatief lage totalen bij Van Dillen.
37 De gemiddelde saldi van de 2918 rekeninghouders in 1721 bedroeg 9.899,54 gulden, wat afgerond een totaal
banktegoed van derden opleverde van 26,7 miljoen gulden. Ter vergelijking: in 1716 hadden 2656 rekeninghouders gemiddeld 4.758,52 gulden aan saldo en 11,8 miljoen gulden aan depositotegoeden.
38 Bijlage 3.5C voor de steekproefjaren 1646, 1654, 1666, 1676, 1686, 1695, 1707, 1716 en 1726, aangevuld met
1649, 1669, 1729 en 1779 uit Willemsen, ‘Bedrijf Amsterdamse Wisselbank’, 85.
39 Zie bijlage 3.5C voor de details in deze.
40 Vondel, Inwydinge van ’t Stadthuis en Vos, Inwyding Stadtshuis.
41 Geciteerd bij Beawes, Lex mercatoria hoofdstuk ‘Of the bank of Amsterdam’, 513 e.v.
42 Geciteerd in Beutels en De Schrijver, Mercantilisme Spaanse Nederlanden, 55. De gemiddelde totale metaalvoorraad in de jaren tachtig bedroeg al zo’n 7,7 miljoen gulden.
43 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 349, 298. Adriaen van Loon was bijna onafgebroken commissaris van
bank in de periode 1686-1707.
44 De schattingen varieerden tussen 33 miljoen gulden (Adam Smiths Wealth of nations), 300 miljoen (Savary
des Bruslons, Dictionnaire universel, 236 en Beawes, Lex mercatoria en 400 miljoen gulden in Melons, Essai politique sur
le commerce (1742), 241. Adam Smith was geïnformeerd door Henry Hope, zie Van Dillen,‘Bank of Amsterdam’,
113, noot 1.
45 Smith, Wealth of nations.
46 Deze golfbewegingen worden zichtbaar na berekening van een 9 jaars voortschrijdend gemiddelde van de
deposito- en metaalvoorraadcijfers. De golfbeweging strekt zich uit over de perioden: 1609-1680; 1681-1712;
1713-1727; 1728-1749; 1750-1769; 1770-1788. De laatste twee vallen buiten het onderzoek.
47 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 920, 1327.
48 Zie paragraaf 4.1 en dan met name de passage over de tolerantie van 1638, de afwijking daarvan in 1641 en
de regeling in 1645.
49 Van Dillen, Rijkdom en regenten, 445: na 1660 zou een periode van 25 jaar gevolgd zijn die feitelijk door stilstand zou zijn gekenmerkt.
50 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 185, 139-140. De uitvoer was dus toegestaan als kon worden aangetoond dat deze voor de betaling van ingevoerde goederen werd gebruikt.
51 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 186, 140. De bron betreft een memorie van de Generaalmeesters van de
Munt aan de Staten-Generaal waarin ze de wenselijkheid aangeven om de Wisselbanken het inkoopmonopolie
op zilver en goud (muntmateriaal) te geven. Dit idee, dat de burgemeesters van Amsterdam niet omarmden, laat
staan dat ze stonden te trappelen om het uit te voeren, blijft hier verder buiten beschouwing.
52 De dip in 1694 en 1696 heb ik niet als aparte neergaande fase aangemerkt omdat het slechts twee jaren betrof.
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53 Van Gelder, Nederlandse munten, 149-150 en Korthals Altes, Pond Hollands, 98. De opzet van de Zeeuwen slaagde,
wat deels af te leiden valt uit de relatief hoge muntproductie in de jaren 1676-1686.
54 Barbour, Capitalism Amsterdam, 46 geeft het voorbeeld van het gerapporteerde geval van de graven van Danby
en Shrewsbury die al vergaande voorzorgsmaatregelen hadden getroffen voor deze transactie.
55 Korthals Altes plaatste deze ontwikkeling in het kader van de terugkeer van het goud, vooral in Engeland.
Die terugeer was een gevolg van een combinatie van een expanderende goudproductie in Brazilië en een toenemende vraag naar zilver voor de handel met het Verre Oosten waardoor de goudprijzen daalden en de Engelse regering de muntvoet van de gouden guinea verlaagde en het aantrekkelijk werd om betalingen vanuit Engeland
in zilver en naar Engeland in goud te verrichten. Zie Korthals Altes, Pond Hollands, 113 en Sperling, ‘International
payments mechanism’, 453-456 en 465 voor de zilverdrainage naar Amsterdam.
56 Geciteerd bij Barbour, Capitalism, 46-47.
57 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 385, 343, noot 1.
58 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 381, 341, noot 1.
59 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 385, 343, noot 1.
60 Sperling, ‘International payments mechanism’, 447 en 467.
61 Van Dillen constateerde vanaf 1706 een periode van stagnatie die tot het einde van de Spaanse Successieoorlog (1713) duurde. In deze periode bleven de zilvervloten uit zodat moest worden ingeteerd op de voorraden
‘Spaanse pilaren en mexicanen’, die ook uitgeput raakten. Van Dillen, Mensen en achtergronden, 407.
62 Sperling, ‘International payments mechanism’, 466: ‘Again, one must conclude that Amsterdam was the
clearing house for the bulk of the payments in the European trading system and that in this process of multilateral settlement, bullion played a modest rol.’
63 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 188-190. Zie verder Slechte, ‘Een noodlottig jaar’, 5-56.
64 Hyse, ‘Richard Cantillon’, 814.
65 Courtois, Histoire Banque de France, 37.
66 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 408 en Rijkdom en regenten, 449. Zo wist de bank zelf een partij goud die
in 1719 was gekocht in 1720 met 2 en 21/8 procent winst te verkopen, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 834,
noot 2.
67 Van Dillen, Rijkdom en regenten, 449.
68 Idem, 408-409.
69 Zie voor de tienjaarsgemiddelden van de cashratio bijlage 3 Kerncijfers Wisselbank.
70 Smith, Wealth of nations.
71 De cashratio bedroeg in de tijd dat Smith dit schreef tussen 98,1 procent (1774), 97,8 procent (1775) en 95,9
procent in 1776.
72 De gebruikte cijfers zijn bewerkte cijfers van Van Dillen omdat deze geen correcte metaalvoorraad- en tegoedenreeks heeft gepubliceerd in zijn Bronnen Wisselbanken, II, 962-967, Mensen en achtergronden, 382-384, 400-402 en
de History of public banks, 117-123. Van Dillens aanpassing blijkt bijvoorbeeld uit Bronnen Wisselbanken, II, 962, noot 1,
waarin hij aangeeft dat hij de schuld van de stedelijke thesaurie bij het totaal tegoed van derden (de deposito’s)
rekent. De reeks is aangepast op basis van de balanscijfers van Van Dillen.
73 Specifieke uitschieters deden zich in 1678, 1679 en 1712 voor met een cashratio van 66,5, 66,2 en 66,1 procent.
74 Zie tabel 5.15.
75 Quinn en Roberds, ‘Muntslag, centrale bankgeld en Wisselbank’, 107.
76 Geciteerd in Barbour, Capitalism, 46. Temple schreef daarover in zijn Observations upon the United Provinces of the
Netherlands (1672) onder meer: ‘another invitation for People to come, and lodge here what part of their Money
they could transport, and knew no way of securing at home. Nor did those People only lodge Moneys here, who
came over into the Country; but many more, who never left their own; Though they provide for a retreat, or
against a storm, and thouhgt no place so secure as this, nor from whence they might so easily draw their Money
into any parts of the World.’
77 Een vergelijkbare toets voor Frankrijk is wegens gebrek aan wisselkoersgegevens niet mogelijk.
78 Waarschijnlijk bestond deze toestroom uit zilver omdat het sinds 1696 door muntaanpassingen in Engeland aantrekkelijk was om betalingen aan Engeland in goud te voldoen en betalingen vanuit Engeland in zilver,
zie Korthals Altes, Pond Hollands, 113.
79 In het verlengde van de verklaring die Kortals Altes gaf voor de stabiliteit van de Amsterdamse wisselkoersen op Hamburg – hij schreef deze toe aan de overeenkomsten in het monetaire bestel in beide plaatsen die over
een Wisselbank beschikten – ligt het voor de hand om in die overeenkomst ook de oorzaak te zien voor het uit-
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blijven van vertrouwensschokken en dus ook van het toe- en wegstromen van goud of zilver. Zie: Korthals Altes, Pond Hollands, 114.
80 Zie hoofdstuk 4 en Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 188, 145.
81 De instroom die een gevolg was van de rente-aflossingen door de VOC en stedelijke instellingen laat ik hier
buiten beschouwing.
82 Ik ben Stephen Quinn en William Roberds om twee redenen zeer erkentelijk. Ten eerste attendeerden zij me
op dit algoritme dat heden ten dage nog gebruikt wordt om interbancaire leningen te kunnen onderscheiden
van omvangrijke transacties door de centrale banken. Ten tweede omdat ze hun dataset met speciekamergegevens over de periode 1662-1702 aan mij beschikbaar stelden. Dat stelde mij in staat om mijn steekproefjaren aan
te vullen en kon ik eenduidige, zij het gefragmenteerde reeksen samenstellen voor 1646, 1654, 1662-1702, 1707,
1711, 1716, 1719 en 1726. Toegepast op de dataset van de Wisselbank betekent het Furfine-algoritme dat transacties in grote, even bedragen als muntonttrekkingen worden gedefinieerd en transacties in willekeurige, oneven
bedragen als edelmetaalverkopen. Zie: Quinn en Roberds, ‘How Amsterdam got fiat money’, bij hen ook de verwijzing naar het artikel van Furfine over de microstructuur van de Federal Funds Market.
83 De pieken en dalen en de perioden van relatieve rust in muntinbreng en aankopen worden zichtbaar in
de grafieken in bijlage 8 (zie grafieken bijlage 8C1-C3). Hier is gekozen voor drie aparte grafieken omdat geen
ononderbroken cijferreeks over een langere periode beschikbaar is en de presentatie in één grafiek het geheel niet bepaald overzichtelijk maakt. De achterliggende reeksen zijn als volgt samengesteld: netto muntinbreng = (muntinbreng – muntonttrekkingen) en netto edelmetaalaankopen = (metaalaankopen – metaalverkopen), zie bijlage 8B.
84 Als startwaarde voor de depositowaarde van deze reeks is de balanswaarde in februari 1666 van de metaalvoorraad van de bank genomen, verminderd met de omvang van de uitstaande kasleningen van de VOC. De
startwaarde van de aankopen in februari 1666 is op nul gesteld.
85 Dit laatste gold voor de periode 1685-1687, 1691-1694, 1695-1698 en na 1699. De metaalvoorraad daalde de
facto ook in 1707 (-1,2 miljoen gulden), 1711 (-2,5 miljoen gulden), 1716 (-2,5 miljoen gulden) 1719 (-5,5 miljoen
gulden) en 1726 (-4,4 miljoen gulden).
86 Het nauwkeurige bewijs voor een dergelijke openmarktpolitiek, waarbij een grote verandering in het aantal gedeponeerde munten wordt gecompenseerd door een openmarktoperatie in tegenovergestelde richting,
wordt geleverd door de grafieken in bijlage 8C4-C6. In die plotgrafieken, waarin de netto aankopen zijn afgezet
tegen de netto muntinbreng, blijkt de negatieve correlatie tussen veranderingen in de netto-aankopen en de
netto hoeveelheid munten. De correlatie (zie trendlijn in grafiek bijlage 8C4 en 10 C5) toont aan dat met gerichte grote aankopen van bedragen boven de 25.000 gulden, fluctuaties in de muntvoorraad werden gladgestreken.
87 Zie ook hoofdstuk 4, tabel 4.1 met de correlatieberekening tussen het agio en de tegoeden bij de Wisselbank.
In de periode 1673-1689 is die correlatie met 0,918 het hoogst en het verband tussen de ontwikkeling van beide
het sterkst.
88 Smith, Wealth of nations.
89 Van de kamers Delft, Hoorn en Rotterdam is onbekend of een van haar functionarissen in de onderzochte
jaren een rekening aanhield bij de bank. Zie verder noot 26.
90 Het voorgaande is gebaseerd op: Pol, Gerieff van India, 181, bijlage V: Leveranties door de Amsterdamse Wisselbank aan de kamers Amsterdam en Zeeland met de namen van de agenten van de kamer Zeeland in Amsterdam;
Pol, Schepen met geld en Pol en Jacobi, De schat van het Vliegend Hert, 68 met name bijlage 1: dukaten door agent van
kamer Zeeland opgenomen uit de speciekamer van de Amsterdamse Wisselbank 1734/35 en Bijlage 2, 69: realen
door kamer Zeeland (of agent) opgenomen uit de speciekamer van de Amsterdamse Wisselbank.
91 Of en in hoeverre deze essayeurs en muntmeesters dan zelf wél hun materiaal van de Wisselbank betrokken, is niet onderzocht. Hetzelfde geldt voor de onttrekkingen ten behoeve van de Engelse East India Company,
waarvoor agenten in Amsterdam actief waren. Zie voor meer details: Pol, Schepen met geld, 15 ev.; Van Dillen, Mensen
en achtergronden, 389-390 over het einde van de zeventiende eeuw; Van Dillen, ‘Amsterdam als wereldmarkt’, 255;
Pol, ‘Geld voor goederen’ en Pol, Tot gerieff van India, 121-123 over de periode 1720-1740.
92 Zie Korthals Altes, ‘Van polycentrisme naar centraliteit’, 513-514.
93 Ik laat hier de discussie over het uitvoerverbod van edelmetaal die bij tijd en wijle opflakkerde buiten beschouwing; zie Van Dillen, ‘Amsterdam wereldmarkt’, 250-259 voor deze discussie die vooral gevoerd werd tussen de Generaalmeesters van de Munt en de stad Amsterdam. Attman becijferde in diens Bullion flow, 35-46, dat
zo’n 60 procent van de invoerwaarde uit het Verre Oosten gecompenseerd moest worden met de export van edelmetaal. Voor de Engelse Oostindische Compagnie lag dat percentage op 75.
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94 Berekend voor de jaren waarvoor de edelmetaal in- en uitstroom is gereconstrueerd (basisbestanden voor
bijlage 8). De kamers Amsterdam, Delft, Enkhuizen en Zeeland van de VOC hadden hun eigen rekening bij de
bank. De kamers Rotterdam en Hoorn hadden er geen, althans niet op naam van de kamer, en onttrokken voorzover op basis van deze bron kan worden geconcludeerd dan ook geen geld uit de Amsterdamse Wisselbank. De
kassiers en opperboekhouder van de kamer Amsterdam hadden daarnaast nog een aparte rekening: Ahraham
Stoffelsen de jonge (tot 1656), zijn broer Jacob Stoffelsen (1656-1668) en Jeronimo Tonneman. Christoffel Ackerlaecken (ca. 1637-1678) later in compagnieschap met zijn vader Adriaen (1596-1667) was agent van de kamer Zeeland in Amsterdam en tevens eerste boekhouder van de kamer Amsterdam, zie Gaastra, Bewind en beleid VOC 65.
De transacties van Van Ackerlaecken zijn hier toegerekend als onttrekkingen van de kamer Zeeland. In 1726 vervulde Willem Ockers deze functie; hij deed dat tot 1733, zie Pol, Tot gerieff van India, 181. Op basis van de transactievolumes en eenmalige onttrekkingen ga ik ervan uit dat ook deze rekeningen voor de VOC-bedrijfsvoering gebruikt werden. De cijfers van 1654 zijn dubbel geteld omdat voor dat jaar de rekeningcourantbron voor slechts
een half jaar beschikbaar is. De VOC-export is berekend als het gemiddelde van het edelmetaal en kopergeld
door de kamers van de VOC bestemd voor jaarlijkse verzending van twee boekjaren, bijvoorbeeld 1646 = 800: het
gemiddelde van 1645/46 (1000) en 1646/47 (600).
95 Onder chartaal bankverkeer versta ik hier het geheel van handelingen die betrekking hebben op munten
en edelmetaal via de bank.
96 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 39, 36.
97 ‘Jusqu’a present l’on voit qu’il y a de la realité dans cette affaire autant qu’il peut y en avoir, rien n’estant
plus réel que des lingots d’or, des barres d‘argent, piastres, ducats, ducatons et autres, mais la maniere de payer
ce que l ‘on apelle en banque n’a pas la mesme realité. L’on pouvoit au contraire la nommer une veritable chimere; puisque pour de l‘or et de l’argent, que l’on aporte a la banque, elle ne donne qu’ une ligne d’ecriture sur
un livre. Cette ligne se transmet a un troisième comme il sera dit cy-aprez, et de cette sorte cela peut aller pour
ainssy dire a l’infiny.’ Blok, ‘Mémoire touchant le négoce’, 315-316.
98 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 400, 355: ‘de sorte que le Hollandais dans un quart d’heure, sans parler
à personne ni sortir de chez lui, fait des payements et recettes pour 4 ou 500.000 florins avec cinquante différentes personnes, et sans avoir aucun embarras. C’est une des principales raisons qui font tant fleurir le commerce
à Amsterdam.’ Law schreef nog meer: ‘Les Hollandais ont encore raffiné pas dessus les Anglais. Ils ne se donnent
pas l’incommodité de garder les billets de la banque, ni d’aller ou envoyer les uns chez les autres pour recevoir.
Ils ont de petits ordres imprimés qu’ils remplissent, et par lesquels ils assignent en banque toutes les sommes
qu’ils onr à payer, et reçoivent de même les payements qu’on leur doit faire.’ De typering van Law als ‘eerlijke
avonturier’ is ontleend aan de biografische schets van Law door Slechte, ‘Een noodlottig jaar’, 10. Het monetaire
avontuur van Law in Frankrijk is beschreven in Harsin, ‘Banque et systeme Law’.
99 Law openende begin 1712 een rekening bij de Wisselbank. Deze rekening vertoonde vooral in 1712 en 1713
sporen van activiteiten. In dat jaar vertrok hij nog naar Parijs, maar zijn rekening in Amsterdam bleef bestaan.
Tussen 1714 en 1716 stond daar nog een saldo op van 217 gulden zonder dat er verder iets omging op deze rekening. Van Dillen, ‘Stukken verblijf John Law’. Van Dillen publiceerde ook de rekening van Law over het tweede
half jaar van 1712, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 960-961. Law beklaagde zich in 1716 erover dat de Wisselbank resterende saldi niet uitbetaalde. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 399, 354.
100 Rooseboom, Recueil keuren en coustumen artikel 16; zie ook Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, 17-20 en Van Dillen, Mensen en achtergronden, 349. Tot 1643 lag dat normbedrag op 600 gulden, daarna op 300 gulden. Het voorschrift bood overigens geen garantie voor navolging. In 1615 bleek het nodig om wisselbetalingen buiten de
bank aan de kaak te stellen en deze nogmaals ten strengste te verbieden en in 1643 heette het dat dit moest gebeuren ‘niet tegenstaende, eenige Clausulen, Stipulatien, oft Acceptatien ter contrarie’. Op 17 juni 1653 verklaarden de boekhouders Vlieck en Reyniers voor notaris Uytenbogaard dat alle wissels van 300 gulden of meer op de
vervaldag via de Wisselbank betaald moesten worden ‘in Banco alhier ende niet daarbuijten ten volgende expresse keur deser stede’ (SAA NA 1891/428). In 1659 bevestigden Antwerpse kooplieden dit. (IISG, Collectie Velle, bijzondere collecties NEHA 471/1.2.1.1.2). Maar in 1683 bleken wissels in zowel bank- als in courantgeld geregeld
verhandeld te worden: wie met zilver naar Amsterdam kwam vond daar talloze manieren om koopmansgoederen in te slaan, maar ook om zijn geld om te zetten ‘op wissel van banck- ofte courantgeld’, Van Dillen, Bronnen
Wisselbanken, I, nr. 281. Ook in 1714 bleek de verplichtende bepaling te zijn genuanceerd: Amsterdamse kooplieden verklaarden toen dat deze verplichting in het Amsterdamse handelsverkeer nog altijd van kracht was voorzover kooplieden onderling anderszins niet tot een vergelijk konden komen, zie: IISG, Collectie Velle, bijzondere collecties NEHA 471/1.2.1.16. Le Moine de l’Espine schetste in zijn Koophandel van Amsterdam de achtergrond
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van deze nuancering. Het merendeel van de wisselbrieven werd volgens hem via de Wisselbank betaald, omdat
de verkoopcondities van de meeste goederen betaling ‘in banco’ voorschreven, of omdat, zoals in het geval van de
VOC, een grote marktpartij betaling in bankgeld eiste, zie Le Moine de l’Espine, Koophandel van Amsterdam, hoofdstuk XII, 54, 182 en 184-202 en Ricard, Traité général du commerce, 74. Voor sommige koopwaren was echter contante
betaling gebruikelijk, niet in de laatste plaats omdat dit korting opleverde.
101 In hoeverre het aantal stijgende inactieve rekeningen wijst op stijgende activiteiten van kassiers buiten de
Wisselbank om valt moeilijk te achterhalen, laat staan te kwantificeren, althans niet op grond van de door mij
geraadpleegde bronnen. Het moge duidelijk zijn dat hier een mooi onontgonnen terrein voor vervolgonderzoek ligt.
102 Zie bijlage 3.6A en 3.6C.
103 Van Zanden en van Riel, Nederland 1780-1914, 32-33.
104 De wispelturigheid is berekend als de variatiecoëfficiënt (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde) x 100, waardoor een gestandaardiseerde procentuele afwijking van het gemiddelde wordt verkregen.
105 Percentage is gelijk aan de variatiecoëfficiënt per 10-jaarsperiode. Verder zijn de variabelen als volgt gedefinieerd:
– geldkoers: verhouding bankgeld/courantgeld = agio/disagio;
– geldaanbod: deposito-omvang Wisselbank (tegoeden van derden);
– metaalvoorraad: feitelijke hoeveelheid goud en zilver;
– cashratio: de verhouding tussen metaalvoorraad en deposito’s;
– geldvraag: omloopsnelheid van het geld naar depositorekeninghouder (transactievolume/saldo);
– in- en uitstroom: respectievelijk edelmetaal toe- en afvloeiing via de Speciekamerrekening;
– omzet: transactievolume of turnover girale betalingen;
– kredietverlening: kortetermijnkredieten.
106 Zie bijlage 3.9 voor details over de muntgeld in- en uitstroom bij de Wisselbank.
107 De omloopsnelheid van de gulden banco is berekend als omzet per rekeninghouder naar diens positieve
depositosaldo, exclusief tussentijds opgeheven rekeningen. Bijvoorbeeld:
100.000 gld (omzet) = een omloopsnelheid van 83,3.
1200 (depositosaldo)
Dat wil zeggen dat één gulden van dit saldo gemiddeld 83,3 keer per jaar, in dit geval per half boekjaar, is gebruikt. Bron voor deze gegevens, zie bijlage 3.6 A en 3.6 B.
108 Zie bijlage 2 (rente), bijlage 3 (geldaanbod) en bijlage 5 (wisselkoersen). De wispelturigheid van de rente in
Amsterdam fluctueerde weliswaar in de loop der tijd, maar die variatie staat in geen verhouding tot de structureel lage renteniveauwisselingen in Amsterdam in relatie tot de wispelturigheid van de geldvraag. In vergelijking met de rente in Londen vertoonde de Amsterdamse rente echter wel degelijk bij tijd en wijle een hoge wispelturigheid. Dat was het geval in 1600/09, de tweede helft van de zeventiende eeuw en na 1710/19. In Londen
echter vertoonde de rente een naar verhouding hoge wispelturigheid tussen 1690/99 en 1700/09, onder meer de
periode van de Negenjarige Oorlog met Frankrijk (1689-1697), de periode van grote zilverexporten en wisselkoers verzwakking in Engeland, zoals nog zal blijken uit de pararaaf waarin het verloop van de wisselkoersen aan
de orde komt. Overigens wijst de relatief lage wisselkoerswispelturigheid bepaald niet op een speculatieve vraag.
Het duidt eerder op het tegendeel: een overvloedige hoeveelheid geld die tegen relatief bescheiden en zwak wisselende tarieven zijn heil elders zocht.

Noten bij 6 Bedrijfsvoering
1 Oud-schepen van Amsterdam Hans Bontemantel (1613-1688) merkte daarover in zijn Regeeringe van Amsterdam
op: ‘Het incomen der stadt op tresory, bestaet uyt stadts-accijsen, winste van de bank van leeninge en wisselbank, gecofte-poorters- en portiersgelt, huer der landen, huysen en erven, de halve verpondinge (nae de 4 jaeren vrijdom) der nieuwe getimmeren, totdat veertien jaeren gebout sijn’, zie: Bontemantel, Regeeringe van Amsterdam, 113-114. Volgens Kernkamp, de bezorger van deze publicatie, schreef Bontemantel dit werk tussen 1678 en
1680, zie inleiding clxxvi.
2 Van de Laar baseerde zich daarbij op de essayeursinstructie van de Wisselbank. In die instructie was een passage opgenomen over winstdeling op geslaagde arbitragetransacties. Van de Laar, Opperbankier, 81 waar hij in
noot 128 uit Mees’ Proeve, 147 citeert. Mees verwees naar de instructie van 1782 die een vernieuwing was van de

noten bij 6 bedrijfsvoering

341

instructie uit 1767. In beide instructies was het de essayeur toegestaan om, ‘in cas dat zich eenige reëele of op
goede gronden gefondeerde speculatie tot in- of verkoop van goude en zilvere speciën, of andere muntmateriaalen mogte opdoen’ na consultatie en toestemming van de commissarissen, die de essayeur bij welslagen van
de operatie 10 procent van de winst toezegden. Ook de instructies uit april 1712 en november 1734 bevatten een
vergelijkbare passage, zij het dat de winstdeling in 1712 nog 5 procent bedroeg en in 1734 werd verdubbeld naar
10 procent. Zie: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 392, 349-350 (1712), nr. 417, 370-371 (1734) en nr. 484, 434435 (1782).
3 Dat opmaken van de boeken nam tien dagen in beslag. In deze periode waarin de bank gesloten was werden
de rekeninghouders geacht om hun saldo te komen controleren. In deze periode werden spoedeisende transacties tegen extra betaling afgehandeld. Zie: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 230, 176, nr. 248, 190 en nr. 253,
192. De nieuwe ordonnantie van de Wisselbank van 1683 voorzag in een beroepsmogelijk bij verschil van mening over de hoogte van het saldo. Rekeninghouders konden de commissarissen van de bank het hele jaar door
vragen het saldo nogmaals te verifiëren. De bank rekende voor een dergelijk nader onderzoek 12 stuivers, zie Van
Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 271, 204-205.
4 Zie 6.6 Intermezzo. Al deze afboekingen drukten het eigen vermogen, of zoals het in de balansboeken heette,
het ‘capitael van de Wisselbanck’, omdat de afschrijvingen rechtstreeks van het eigen vermogen werden afgeboekt. Dat eigen vermogen was een cumulatie van ingehouden winsten. Deze balanspost werd tot en met 1654
dan ook geboekt als: ‘Aen winst, geavanceert tsedert het oprechten van de Banck’ en daarna als ‘Capitael van de
Wisselbank’. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 732 en 734.
5 Deze kredietverleningcijfers wijken af van de cijfers van Van Dillen. Ze zijn gebaseerd op een nieuwe consistente reeks die ik heb samengesteld omdat de cijfers van Van Dillen niet consistent zijn. Van Dillen presenteerde
op drie plaatsen cijfers over de kredietverlening van de Wisselbank bank:
– in zijn Bronnen Wisselbanken, II, 701-807 als balansposten én in tabelvorm: 1) de kredieten aan de thesaurie, 971978 en 2) de kredieten aan de VOC, 979-984;
– in diens Mensen en achtergronden, 382-384, 411-415;
– en in diens artikel ‘The bank of Amsterdam’, 110-112, 117-123.
Zo geeft Van Dillen bijvoorbeeld gecorrigeerde en dus correcte cijfers van de metaalvoorraad van de bank als activapost weer – gecorrigeerd voor ‘uytstaende schulden’ –, maar vergeet hij vervolgens deze ‘uytstaende schulden’ aan de activazijde te boeken als debiteurenpost, kasgeldlening, onderhandse lening of voorschot. Daarom
zijn deze leningen aan diverse muntmeesters, regenten van het Oude Mannenhuis, de provincie Utrecht, de
Amsterdamse Admiraliteit, de Amsterdamse krijgsraad en vele andere instellingen en personen hier als onderhandse leningen en dus als activapost geboekt. Verder zijn ook Van Dillens cijfers over de kredietverlening aan
de provincie Holland gecorrigeerd voor interestbetalingen in afzonderlijke jaren in de periode 1626-1702. En
tot slot zijn de kredieten aan de Bank van Lening op basis van de interestposten op de balans en aanwijzingen in
de winst- en verliesrekeningen omgerekend tot hoofdsommen die overeenstemmen met bedragen uit de overgebleven winst- en verliesrekeningen van 1614-1623. Deze omrekening is gebaseerd op het vermoeden dat de
looptijd van deze kredieten slechts één jaar bedroeg omdat de obligaties van de schuld vervielen vóór of ultimo
januari – vóór het opmaken van de balans – de data waarop ook de interestbetaling plaatsvond. Kredieten die
dus op 31 januari vervielen, werden per 1 februari weer verlengd, waarmee ook de schuld feitelijk verlengd werd.
Het is zoals Van Dillen zelf ook opmerkte formeel te verdedigen dat deze vorderingen op de balans ontbreken,
maar feitelijk is het ‘misleidend’, zie Mensen en achtergronden, 379. Impliciet onderschrijft Van Dillen daarmee het
betoog van Heckscher in zijn artikel ‘The Bank of Sweden’ die tot de conclusie kwam dat de balansen niet de
reële kredietoperaties weergeven: ‘the balance sheets are unable to show the total credit operations of the bank’
(165). Waar verdere gegevens ontbreken zijn ook geen bedragen omgerekend.
6 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 377.
7 ‘De winst van ’t begin en oprechten der Banck tot 28 January anno 1685 verlede jaer met de heere thesauriers
geslooten en gerescontreert, als in ’t ordinary balanceboeck is blijckende, sodat de winst van dit jaer eerst begin.’
Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 755.
8 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 770. Het is weliswaar geen expliciete melding op de balans, maar het blijkt
uit een vergelijking met de balansen uit eerdere jaren. In 1691 meldde de balans nog expliciet dat ‘Aen winst van
de jaren 1685, 1686, 1687, 1688 en 1689, sijnde samen 170 921:12: –, (…) sijn de heeren thesaurieren op haere reeckeninge gecrediteert’, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 757.
9 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 1033, 1399. De burgemeester, wie is onbekend, had in februari 1613, de
maand waarin het verslag met zijn opmerking werd opgemaakt, nog duidelijk de winst van een jaar eerder over
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de periode februari 1611-februari 1612 in gedachten. Die bedroeg namelijk afgerond 6.425 gulden. Aan onkosten
werden voor dat jaar 19.172 gulden op de winst- en verliesrekening verantwoord, aanzienlijk meer dan 12.000
gulden die burgemeester noemde. In februari 1613 noteerde de bank 8.267 gulden winst over het voorafgaande
jaar en 20.103 gulden onkosten. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 702-703 en 810-812.
10 Voor de vergelijkbaarheid van de reeksen zijn de hier gepresenteerde winst/kredieten-ratiocijfers beperkt
gebleven tot de periode 1619-1760.
11 In 1685 boekte de bank 279.942 gulden verlies, het grootste verlies uit de Wisselbankgeschiedenis. Dit verlies
was nagenoeg volledig aan de fraude van boekhouder Rutgert Vlieck toe te schrijven.
12 Gemiddelde wispelturigheid van de winst van de Wisselbank:
1610/19 87,6
1660/69 63,6
1710/19 33,5
1760/69 28,1
1620/29 60,5
1670/79 124,2
1720/29 22,3
1770/79 27,9
1630/39 30,3
1680/89 42,7
1730/39 30,4
1780/89 94,2
1640/49 62,4
1690/99 74,2
1740/49 27,1
1790/99 484,1
1650/59 585,0
1700/09 54,9
1750/59 46,2
1800/09 54,0
Bron: berekend als standaarddeviatie/gemiddelde x 100 op basis van Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, passim.
13 Zie Bontemantel, Regeeringe van Amsterdam, 129, noot 2. Bontemantel schreef op 27 februari 1662 in klad en
in de marge: ‘tot uytvindinge der oncosten, die omtrent 14000 gld sijn’, zou de Wisselbank ‘weten gout en silver in te copen, om te laeten munten dukaten en ander munt, dat met avance, tot gerief der negotie, uytventen,
en (trekken) intresten van gelden, die somwijle aen de Oost-Indische Compaignie voor een tijt werden geleent,
soodat jaerlijx comen te winnen, boven de oncosten, omtrent veertich à vijftich duysent guldens.’
14 Mees, Proeve, 123 en Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II:
– balansen van de Wisselbank 1610-1820, 701-807;
– winst- en verliesrekeningen voor de jaren 1610-1623, 1655-1658, 1712-1725, 1728-1747 en 1762-1792, 808-879;
– inventarissen van de speciekamer voor de jaren 1610-1611, 1711-1746 en 1761-1792, 880-923. In dit laatste
overzicht ontbreken de jaren: 1725, 1726, 1735 en 1747-1760.
15 De kostencijfers zijn ontleend aan de winst- en verliesrekeningen in Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II; de
cijfers voor het betalingsverkeer zijn gebaseerd op het aantal transacties in de rekeningcourantoeken, voor het
steekproefcijfer 1654 en een beredeneerde schatting voor 1620 op basis van een kettingindex die is gereconstrueerd van het aantal pagina’s in het rekening-courantboek per rekeninghouder. De bank voerde geen huisvestingkosten op omdat ze vrij gehuisvest was in het stadhuis op de Dam.
16 Hudde (1628-1704) schreef in 1679 z’n notitie ‘Stadsfinantie in den jaare 1679’, zie Van Wickevoort Crommelin, ‘Hoe Amsterdam aan geld kwam’.
17 Wickevoort, ‘Hoe Amsterdam aan geld kwam’, 913.
18 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 23, 21.
19 In november 1679 verplichtte de bank rekeninghouders om tweemaal per jaar hun rekening te controleren
en de resten te vereffenen op straffe van een boete van 25 gulden. In december 1679 werd het essayeren van goud
en zilver het exclusieve voorrecht van daartoe beëdigde essayeurs – doorgaans in dienst van de Wisselbank – die
na hun proeve het materiaal overdroegen aan de commissarissen van de bank die op hun beurt voor uitbetaling
van de tegenwaarde zorgdroegen. Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 255.
20 In 1683 voerde de bank het zogeheten ‘partijgeld’ in ‘tot soulaas van de sware kosten’. Het tarief werd vanaf
begin 1683 geheven: één stuiver per overschrijvingstransactie tot 1715, daarna 2 stuivers in de periode 1716-1783
en 3 stuivers tussen 1783-1794 – af te rekenen en te betalen elk half jaar bij het afsluiten van de boeken en dat in
de boeken van de bank vanaf 1683 verantwoord werd als ‘Rekening van stuivers of partijgeld’ en vanaf 1718 als:
‘Reeckening van Partijen’. Bron: SAA, Archief Wisselbank, Rekeningcourantboeken.
21 Met kosten en opbrengsten wordt hier bedoeld:
– kosten: de winst- en verliesrekeningpost ‘Tractementen, weddens en verdere oncosten’;
– opbrengsten, waarbij directe opbrengsten zijn onderscheiden van indirecte opbrengsten.
Bij directe opbrengsten bestaat er een directe relatie tussen het gebruik van een betaalmiddel van de bank en de
daaruit voorvloeiende opbrengsten. Daaronder vallen hier de opbrengsten van het zogeheten ‘partijgeld’.
Indirecte opbrengsten verkreeg de bank uit provisie-inkomsten door verrekenverschillen van bankgeld. Die kon
de bank op twee manieren behalen:
1. door het waarderingsverschil – gemeten in procenten agio – van de voorraad kas- of courantgeld op de datum
van inkoop en het moment van opmaken van de balans. Winst of verlies op de voorraad courantgeld vloeide niet
voort uit belening van muntsoorten, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 825, noot 3.
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2. winst of verlies die wél voortvloeide uit de belening van geld en dus uit het verschil in verrekenrente bij aan- en
verkoop. Op een andere transactie in datzelfde jaar haalde de bank 2.080 gulden winst omdat ze 104.000 gulden
tegen 5 procent en daarmee met een winstmarge van 2 procent wist te verkopen. Het nettoresultaat van beide
transacties was 1.787 gulden verlies. Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 872, noot 2. Rente-inkomsten zijn in
dit overzicht buiten beschouwing gebleven.
22 Ook alle andere maatregelen die in dit verband werd getroffen zetten in feite financieel gezien weinig zoden
aan de dijk. Ze waren vooral bedoeld als maatregelen die het betalingsverkeer moesten bevorderen en vereenvoudigen. Zo werd rekeninghouders sinds 1683 de mogelijkheid geboden om tegen extra betaling toch zaken
te doen in de periode dat de boekhouders de balans opmaakten en het bankkantoor formeel 10 dagen gesloten
was. Rekeninghouders konden vanaf 1704 bij verschil van mening over het saldo via de commissarissen een verzoek indienen tot een nader onderzoek waarvoor de kosten 12 stuivers bedroegen. Vanaf 1715 was het mogelijk
dat kooplieden tegen geringe kosten vóór 19.00 uur briefjes lieten bezorgen met een overzicht van hun afschrijvingen, de zogeheten ‘notitie-cedulle’. En door middel van een procuratieverklaring konden rekeninghouders
tussenpersonen inschakelen om bankzaken af te handelen. Deze tussenpersonen moesten dan voor 32 stuivers
bij de boekhouders van de bank een procuratie kopen die één jaar geldig was. Overigens waren VOC, WIC en
stedelijke hoogwaardigheidsbekleders vrijgesteld van de stuivergeldheffing. Zie: Le Moine de l’Espine, Koophandel van Amsterdam, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 395, Mees, Proeve, 123, Ricard, Recherche sur le comerce, 64.
23 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 28 en nr. 44, 27 en 42.
24 Resolutiën Saten-Generaal Nieuwe Reeks, 1610-1670, Deel 1 1610-1612 GS 135, 579-580.
25 Resolutiën Saten-Generaal Nieuwe Reeks, 1610-1670, Deel 1 1610-1612 GS 135, 733. De Staten adviseerden de
Zeeuwen ook nog zelf een wisselbank op te richten.
26 De toets is een snelle methode van onderzoek waarbij zowel het soort metaal – goud, zilver of onedel – als
het gehalte van het metaal wordt bepaald. In essentie komt het toetsen neer op het vergelijken van een onbekende met een bekende metaallegering. De methode bestaat uit een combinatie van twee vergelijkingen: op
kleur en chemische resistentie (de weerstand tegen zuuraantasting). Voor die vergelijking wordt een kleine hoeveelheid van het te onderzoeken metaal op een zogeheten toetssteen aangebracht, zonder dat het metaal wordt
beschadigd. Voor de in- en verkoop van gouden en zilveren voorwerpen was het van groter belang dat men wist
dat het metaal edel of onedel was, dan om exact het gehalte van het metaal te weten. De exacte gehalte van het
metaal werd vastgesteld via het essaai-onderzoek.
27 Resolutiën Staten-Generaal Nieuwe Reeks, 1610-1670, Dl 2 1613-1616 GS 151, 142-143.
28 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 31, 30.
29 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 1033, 1397, citaat uit het rapport van Jan Soggaert, die ironisch genoeg
voor het stadsbestuur van Middelbrug een rapport opstelde over Amsterdamse Wisselbank.
30 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 71,72 en 75; het betrof ruim 717 mark of 176 kilo goud ter waarde van
279 gulden het mark, dus omgerekend circa 200.000 gulden.
31 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 73, 68-69.
32 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 86, 79.
33 De regeling gold voor dukatons (voor drie gulden) en kruisdaalders (48 stuivers). Verder gold de bepaling
dat gedeponeerde munten minimaal vier maanden in de bankkluis moesten blijven.
34 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 107 en 108, 93-94. Op beleningsgebied werd de volgende stap in 1656
gezet met de introductie van de eerste bankkwitanties.
35 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 117, 118 en 119, 96-98. Het exportverbod op goud werd formeel nooit
opgeheven. In de praktijk werd goud evenals zilver evengoed uitgevoerd.
36 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 819. Volgens Van Dillen stond deze levering ‘ongetwijfeld’ in verband
met de schadevergoeding die de Republiek na het beëindigen van de Eerste Engelse Oorlog volgens het vredesverdrag verschuldigd was. De burgemeesters van Amsterdam gaven de bank opdracht om aan de ontvanger van
de Generaliteit – Van Berckel – in totaal 700.820 gulden aan zilverbaren en rijksdaalders te leveren. De bank noteert als debet (= winst)post in haar winst- en verliesrekening:
– 17886 mark fijn zilver, à stuiver het mark ………. …….. 8.943 gulden
– 100.000 rijksdaalders ad 1/2%................................
1.250 gulden
– 21/4% voor bankgeld van 695.168 gulden ‘dat hier winst en verlies te goet come en weder in uytgift winst en
verlies
gedebiteert ……………………………
15.240 gulden
25.613:4:- gulden
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37 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 279, 212-213. Deze discussie bleef lang onbeslecht, zie nr. 280, en 288
(1684). In 1701 trachtten de Staten-Generaal de zilveruitvoer aan banden te leggen na klachten over de hoge zilverprijzen in de Republiek. De uitvoer van drie Nederlandse handelsmunten stonden ze nog wel toe, de uitvoer
van standpenningen niet. Kooplieden stond het vrij om voor eigen rekening ongemunt zilver tot handelsmunten te laten aanmunten. De Staten van Holland beperkten dit laatste door voor te schrijven dat dergelijke aanmuntingen alleen met toestemming van de Wisselbanken mochten geschieden. De Staten-Generaal overstemden in november 1701 dit besluit door uitvaardiging van een plakkaat waarin de productie én de uitvoer van
(oude) rijksdaalders, leeuwendaalders en zilveren dukaten – dé handelsmunten van de kooplieden uit de Republiek – helemaal werd verboden. Bovendien werd ook uitdrukkelijk de uitvoer van goudgeld en gouden muntmateriaal verboden. Kooplieden die de noodzakelijkheid konden aantonen van de export van de een of andere
muntsoort, konden via de Admiraliteitscolleges paspoorten voor de uitvoer krijgen. Het plakkaat riep felle reacties op. De stad Rotterdam schreef een memorie aan de Staten van Holland om de Staten-Generaal te bewegen
het uitvoerverbod van zilvergeld op te heffen. Ook in Amsterdam kon de vroedschap zich helemaal vinden in
de bezwaren die een onderzoekscommissie in een rapport over deze kwestie had geformuleerd en het is dan ook
niet verwonderlijk dat het verbod niet werd nageleefd. Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 371 die citeert
uit het Groot Plakkaatboek V, 968 voor het plakkaat van de Staten-Generaal van 1 september 1701 en 318-330 voor
het Rotterdamse verzoekschrift en nr. 373, 331 voor de Amsterdamse nota en nr. 376, 337-339 voor de reacties van
de Staten-Generaal op het Rotterdams verzoekschrift.
38 ‘die het feyt van de munte kundigh sijn ende die de cours van het silver, als de grootste handelaers daervan
sijnde, verstaen’, zie de Memorie van 17 december 1676 van de Genraalmeesters van de Munt aan Staten van Holland, waarmee deze via bemiddeling van de burgemeesters van Amsterdam advies vroegen aan de commissarissen van de bank, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 247, 188.
39 De Wisselbank wist ‘alles tot haren proffijte ter hoogster marct – contrarie hare instructie ende conditie
van erectie – vernegotieëren, sonder eenig heerlick recht daervan aen de lande te betalen’, zie: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken I, nr. 247, 189 (1679).
40 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 247, 189: ‘vermits het dalen ende rijsen van het banckgelt nae derselver
appetijt, de prijs van de munte altijt door ’t rijsen van ’t voorsz. banckgelt tot haren voordeel soo hoog sal werden gesteygert, dat geen muntmeesters het soo hoog ter Munte sullen connen ontfangen’. Deze werkelijkheid
gold ook al in 1666. Van Dillen Bronnen Wisselbanken, I, nr. 186 en 188.
41 Want ieder ‘comende tot Amsterdam – in de Banck – alwaer hij sijn silver uit der zee crijcht ende bij hondert duisent marcken tegelijck op één dag, jae beurstijt, kan afschrijven ende daerboven sooveel als ter Munte
voor sijn materiaal – jae ses penningen op yder marck meerder als op de Munten – can krijgen, gelick nu sedert
eenigen langen tijt herwaerts is geschiet’. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 247, 189.
42 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 257, 94 (1680): ‘sonder dat daervan bijnaer iets, immers seer
weynich, ter Munte eer landen wert gelevert, maer meest naer Indiën ende elders vernegocieert.’
43 Dat waren vooral ‘wisselaers off sich met wisselen ofte cassiers-ampt bemoeyende, mitsgaders Joden ende
allen anderen (…) van dien sich sullen vervorderen eenige massen van zilver (…) te kopen of op te soeken, verloopen, nogte verhandelen anders dan aen of van de heeren commissarissen van de Bancke (…) en dat dus ‘gene
Joden nogte anderen sig sullen verstouten dagelijks aen de Beurs of op enige andere marktplaats te staen, ook
aen eenige huysen om te loopen om op te soeken of in te wisselen of te verwisselen eeige speciën, hoedanigh die
souden mogen wesen’. Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 284, 228.
44 Vanwege het geringe renteniveau, dat varieerde tussen 1/8 en 1/2 procent per zes maanden, sprak men
doorgaans van ‘bewaarloon’, zie Mees, Proeve, 140, eveneens voor rentepercentages voor specifieke muntsoorten.
45 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 825, noot 2 en de balansen, 701 e.v. Binnen deze opslagruimten waren
partijen van verschillende geldsoorten vervolgens naar herkomst opgeslagen in zakken, kisten, tresoren en stapels, zie bijvoorbeeld balansen: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 883-884, noot 1:
– Nederlandse grove zilverstukken – leeuwendaalders, rijksdaalders, dukatons en, vanaf 1721, drieguldens –
waren verpakt in zakken (200 stuks, circa 6 kg en 600 gulden). Gouden dukaten zaten in zakken van 500 of 1.000
stuks (respectievelijk circa 1,75 kg/2.500 gulden en 3,5 kg/5.000 gulden).
– Buitenlandse zilverstukken – Deense kronen, Spaanse mexicanen en pilaren, Sevillianen, Portugese crusaden,
Saksische en Lunenburger drittels, Franse kronen en Zuid-Nederlandse patagons verpakte de bank weliswaar
ook in zakken maar naar gewicht – gewoonlijk van 100 mark ofwel bijna 25 kg (24,6 om precies te zijn) – en niet
naar aantal.
– Hetzelfde gold voor het buitenlandse goud – Franse pistolen, Engelse guineas, Portugese cruzados –, al was
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het verpakte gewicht van deze munten 22 mark, ruim 5 kg. Lingotten – baren zilver van 10 kg zilver per stuk,
gebruikt door de zilverdraadtrekkers – en staafjes van 8 mark of bijna 2 kg.
– Kleingeld of ‘payement’ verpakte de bank in zakken van 300 gulden: 6.000 stuivers, 3.000 dubbeltjes en 1.000
schellingen.
– De bank beschikte ook nog over een vierde kas, het ‘koperen kastje’. Van dat kastje zijn de rekeningen ononderbroken vanaf 1712 tot en met 1819 aanwezig. Deze kas werd als een kas voor lopende onkosten gebruikt:
schoonmakers, papier- en touwleveringen, Nieuwjaarsgiften, tractementen, emolumenten, winstuitkering aan
essayeurs, gedeclareerde maaltijden enz., zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 928-931.
46 Zie voor details over het beleningstelsel, Mees, Proeve, 135-148.
47 Op gouden pistolen – Spaanse én Franse – maakte de bank in 1714 2.205 gulden winst en in 1715 15.497,10
gulden, 54,9 procent van het totaal over dat jaar, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 828–829.
48 Mees, Proeve, 146. Mees noemde weliswaar het bedrag van 500.000 gulden, maar rekende de Franse munten
niet om tot een totaalbedrag van 10 miljoen gulden.
49 Mees, Proeve, 147. Ook Van Dillen is er van overtuigd dat er in omvangrijke mate werd gespeculeerd. Barbour
is op dit punt echter erg voorzichtig: ‘Of speculation in the agio of bank money over courant there is less information, and still about speculation in the precious metals, in exchange, and in insurance, though it is certain
that these possibilities were not overlooked.’ Barbour, Capitalism, 79.
50 Zie het antwoord van de commissarissen van de bank op de vragen die de burgemeesters van Amsterdam,
naar aanleiding van een verzoek van enkele meester goud- en zilverdraadtrekkers in 1722, SAA, Archief Burgemeesters, (5028/596) Stukken betreffende verscheidende onderwerpen: Wisselbank, Bank van Lening, Desolate
Boedelskamer enz., 2 december 1722.
51 Zie de essayeursinstructies uit 1712, 1734, 1767 en 1782 in Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, respectievelijk
de nummers 392, 417, 460 en 487. In 1734 werd de marge op speculatiewinst opgetrokken naar 10 procent. Ook
in Rotterdam werd gespeculeerd: commissarissen van de plaatselijke Wisselbank beslisten daar na advies van de
kassiers en raadpleging van de Amsterdamse prijscouranten ‘op welcke specie avance te doen soude sijn’, zie de
nieuwe instructie voor de kassiers van de Rotterdamse Wisselbank uit 1709, artikel 5, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, nr. 985, 1364.
52 ‘Aen Anthony Gril voor 5% van door hem aengebragte avancen’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 831.
53 Dat ‘de Bank zelf van tijd tot tijd operaties heeft gedaan, waardoor het bankgeld zijn waarde bleef behouden, en die feitelijk gelijk stonden met de uitgifte van speciën, door namelijk, zodra de agio onder 3% daalde,
met de voorhanden zijnde speciën (…) bankgeld in te koopen, en dus de massa van hetzelve te verminderen. Dit
is de regel van voorige tijden geweest en daardoor wierd het bankgeld op zijn waarde gehouden’, zie: N. Bondt,
‘Consideratiën lagen cours bankgeld’, 451. In 1668 hadden de commissarissen van de bank zelf aangeven dat ze de koers
van het bankgeld konden stabiliseren, zie Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 188, 145.
54 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 872, noot 2. Winst- en verliespost: ‘Verlies op ’t courant geld’: ‘Verlies
à 1/8% van ƒ3.094.000, verkogt à 4 7/8%, is cassa ƒ3.867:10, gereduceert à 105% ƒ3.683:7-. Af avance op ƒ104.000, ingekogt à 3%, is 2% winst ƒ2.080, gereduceert à 105% ƒ1.980:19:8. Verlies is ƒ1.702:7:8.’
55 Mees, Proeve, 152-153.
56 Schreef Konijnenburg in 1797 in zijn Bedenkingen over de kredietverlening aan de VOC.
57 Deze sterke risicobewustheid valt af te leiden uit de integrale of brede aanpak voor de oplossing van financiele problemen bij stedelijke diensten of instellingen, zoals verderop in dit hoofdstuk nog zal blijken.
58 De burgemeesters maakten hierbij volop gebruik van de boekhoudkundige ruimte die de stadsrekeningen hen boden. De stadsrekeningen waren namelijk slechts een net en beknopt afschrift van het zogeheten rapiamus, het boek waarin de boekhouders van de stedelijke thesaurie alle inkomsten en uitgaven opschreven en
waarvan vanaf het midden van de zeventiende eeuw slechts een uittreksel publiekelijk bekend werd gemaakt.
Als aanvulling op deze rapiamussen hield de stedelijke thesaurie ook nog een apart register aan: de ‘overleveringh’, een overzicht van de van de financiële staat van de thesaurie ten opzichte van allerlei colleges, financiële
instellingen en personen. Zo vermeldde dit register schuldvorderingen van de stad Amsterdam op de Staten van
Holland, verschillende colleges en de koning van Denemarken, voorschotten voor werken die nog uitgevoerd
moesten worden of die de thesaurie nog op derden moest verhalen en de rekening van de thesaurie bij de Wisselbank. Zie Wickevoort Crommelin, ‘Hoe Amsterdam aan geld kwam’, 904-905, 914.
59 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 813. De totale rente-inkomsten voor de bank beliepen volgens de winsten verliesrekening van januari 1616 ongeveer tweederde deel van de totale winst van bijna 27.000 gulden in dat
jaar.
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60 In 1624 had de VOC-kamer Enkhuizen geen enkele schuld meer en in 1625 was het weer ruim 30.000 gulden, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 709-712.
61 Pieter van Dam, Beschrijvinge Oostindische Compagnie, RGP nr. 63, 234-236, 238.
62 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 59, 53-54.
63 Na twee consultatiebezoeken aan Oost-Friesland, waaraan achtereenvolgens vanuit Amsterdam de burgemeesters Andries Bicker en Anthony Oetgens hadden deelgenomen, waren de geesten rijp had gemaakt voor
een groots gebaar. Oetgens gaf in een brief aan de vroedschap een impressie van de plaatselijke toestand: ‘die
erbarmelijcke ellende, daermede die landtsaten van Oost-Vrieslandt overgoten ende beswaert sijn’ waardoor
‘die clachten van alderhande soorten van overlast ende miserie aen allen canten soo hooge loopen, dat een steenen hert hem daerover soude ontsetten.’ Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 59, noot 2, 54. Drie jaar later, in
1627, verschaften de Amsterdamse burgemeesters de stad Emden voor de tweede keer een lening, deze keer van
50.000 gulden, Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 70, 66. Pas in 1643 verdween deze laatste vordering van de
bankbalans.
64 Amsterdam leende de stad Emden vervolgens onder borgstelling van de Staten van Holland 84.000 gulden
tegen 61/4 procent rente.
65 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 58, 52-53, noot 3. De Staten zouden de uit te schrijven lening van
800.000 gulden verdelen over de verschillen steden, waarna deze het geld zouden vergaren via obligaties of lijfrenten. Amsterdam financierde bij voorkeur haar deel van 132.000 gulden uit het reservepotje van de bank, tegen 61/4 procent rente, die in 1641 werd verlaagd tot 5 procent. Op de Wisselbankbalans van 1625 bedraagt de
schuld van de provincie Holland 229.062,60 gulden, het totaal van de twee leningen uit 1624 (132.000 + 84.000)
plus de verschuldigde interest.
66 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 62, 55-56. Ook voor deze lening stonden de Staten van Holland borg.
Op de balans van 1626 verscheen voor het eerst de vordering op de graaf van Oost-Friesland. De schuld werd niet
zoals in akte werd toegezegd binnen drie jaar afgelost, hij werd pas na 1655 afgeschreven.
67 De 25.000 gulden op de bankbalans betrof waarschijnlijk niet de hoofdsom van de lening maar slechts de interestbetaling. Zie bankbalansen 1626-1636 in Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 713-722. Deze lening verdween
van de bankbalans in 1636 en werd pas in 1680 afgelost. Van Dillen, Rijkdom en regenten, 457-458. Volgens Barbour
werd de hoofdsom van deze lening opgebracht uit de convooien- en licentenheffingen van de Admiraliteit en
bezorgde het uitblijven van de afbetaling door de keurvorst in 1641 het faillissement van Hoefijser. Barbour Capitalism, 104, noot 1. De lening aan Hoefijser verdween in 1636 van de balans, die aan de Bank van Lening in 1652.
68 Op 17 augustus 1657 nam de vroedschap een resolutie aan die de commissarissen van de bank toestond om
de VOC-kamer Amsterdam een lening van 200.000 à 300.000 gulden te verstrekken ‘voor weynig maenden op
middelmatige interesse ’ en ‘op soodanige versekeringe ende profijt, als voor desen meermaels in gelijcke gelegentheyt is geschiedt.’ Zie Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 149, 115.
69 Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 148, 114-115.
70 Zie voor het 1662-cijfer Bontemantel, Regeeringe van Amsterdam, 129, noot 2 diens kladnotitie van 27 februari
1662: ‘Op ’t versouck der Oost-Indische Compaignie is geconsenteert uyt de wisselbanck te mogen gebruycken,
voor een corten tijt, viermael hondert-duysent guldens, mits betaelende intrest. De Heeren commissarissen van
de wisselbanck syden, dat de ongelden van deselfde banck jaerlijx bedraegen omtrent 19 duysent guldens, die
op sulcke wijse moeten gevonden warden, alsoo de andre proffijten van de banck van geen importantie sijn’.
71 Ter aanvulling van het benodigde bedrijfskapitaal namen de kamers van de VOC twee soorten kortetermijnkredieten op: 1. ‘in deposito’s’, die in de algemene boekhouding van de VOC obligaties werden genoemd en 2.
‘anticipatiepenningen’. Die laatste naam kwam pas op de generale staat van 1674 voor het eerst voor terwijl duidelijk is dat de compagnie in de jaren daarvoor ook deze gelden nodig had en opnam, maar kennelijk onder een
andere naam verantwoordde, waarschijnlijk onder ‘crediteuren’. Zie: De Korte, Jaarlijkse verantwoording VOC, 65-66.
72 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 979-984 voor een totaaloverzicht van de kredietverlening van de Wisselbank aan de VOC en de bijbehorende interestbetalingen.
73 Zie Gaastra, Bewind en beleid VOC, 111 e.v. en bijlage I, 255-262 voor een overzicht van de bewindhebbers van de
VOC van de kamer Amsterdam, onder hen ook – voormalige – commissarissen bij de Wisselbank: Joan of Johan
Munter, Daniel Bernard, Joan Hulst, Dirck Tulp, Cornelis Backer, Pieter de Graef, Jan Huydekoper van Maarseveen, Lambert Reynst, Nicolaas Pancras, Hendrick Becker, Jan Geelvinck en Jan Jacobsz Hinlopen.
74 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 268 (1682), nr. 341 en 342 (1698).
75 Desondanks waren VOC-bestuurders zeer beducht voor tekorten op hun Wisselbankrekening omdat die
tekorten het vertrouwen in het bankgeld van de compagnie zouden kunnen aantasten. Daarom waren ze terug-
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houdend in het verzilveren van wissels die vanuit Batavia op Amsterdam waren getrokken en die via de Wisselbank betaald werden. Zie: Gaastra, ‘Verenigde Oostindische Compagnie, groei van een bedrijf’, 258.
76 De Korte, Financiële verantwoording VOC, 67.
77 De situatie bij de kamer Zeeland was minder desastreus, maar dat was mede het gevolg van het feit dat
Zeeland stelselmatig een tijdige afwikkeling van haar tekorten met de kamer Amsterdam naliet waardoor deze
laatste regelmatig genoodzaakt was om extra anticipatiepenningen op te nemen. Zie De Korte, Financiële verantwoording VOC, 79-80 en de rest van hoofdstuk V voor de financiële details van de VOC voor de periode 1780-1796.
78 Daarmee werd de totale schuld van de thesaurie in een klap met 7.650.000 gulden opgerekt. Dit gebeurde
door afgifte van 77 obligaties (76 van 100.000 gulden en één van 50.000 gulden) en onder garantstelling van de
Staten van Holland, zie Van Dillen, Bronnnen Wisselbanken, I, nr. 486, 439-440.
79 Zie grafiek 5.8 voor de ontwikkeling van de cashratio van de Wisselbank en Van Dillen, ‘Ondergang Amsterdamse Wisselbank’, 411-416. De Stadsbeleningskamer werd na een besluit van de vroedschap in 1782 opgericht als fonds voor de belening van goederen en effecten voor kooplieden die in acute geldnood verkeerden. Het
startkapitaal van 500.000 gulden kwam uit de Wisselbank evenals de extra som van 1.500.000 gulden die daar in
1785 aan werd toegevoegd.
80 Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet, 140. Zie ook tabel III bij Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 971-978
voor een gedetailleerd overzicht van de kredieten van de bank aan de thesaurie.
81 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 973, noot 4: de vroedschap besloot hiertoe op 25 april 1650 tegen een relatief gunstige rente van 4 procent onder garantie van enkele landsheerlijke goederen en met de bedoeling het
benodigde geld van deze lening op te brengen door obligaties uit te geven en deze te verkopen onder vermogende particulieren.
82 Van Dillen, Mensen en achtergronden, 376.
83 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 167, 130. De thesaurie had een tijdelijk tekort aan contanten omdat de
verkoop van onroerend goed niet vlotte.
84 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 971, noot 1 en 733 voor de afschrijving van vier jaar rentebetaling. Ook
de VOC betaalde in de loop van de zeventiende eeuw steeds minder rente. De rente die de bank in deze jaren rekende schommelde rond de 3 1/2 procent, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 949, noot 2 (950) en Van Dillen,
Mensen en achtergronden, 376.
85 De resolutie was geheim omdat kredietverlening door de bank ‘een seer teere saecke’ betrof die men niet
graag aan de grote klok hing. Het besluit moest bij de ‘secrete papieren’ worden bewaard en niet in het resolutieboek worden opgenomen. Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 329, 272.
86 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 814
87 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 710-711.
88 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 717.
89 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 746 en Van Dillen, ‘Winst- en verliesrekening Wisselbank 1674’.
90 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 714-715. De afgeboekte restschuld van Hayckens bedroeg 5.127,65 gulden, die van Engelen 3.400 gulden en het tekort in de speciekamer bedroeg afgerond 2.188 gulden.
91 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken II, 724. Het verschil bleek uit het balansboek van de speciekamer, het zogeheten secreetboek: ‘d Avance van de Banck moet vermindert werden, blijckende bij het secreetboek op fol. 2
waer de 78 saecken ducaten meerder uytgetrocken sijn alse bedragen.’ In deze periode bleef de boekhouding van
de speciekamer beperkt tot één kas en één opslagruimte, waar de verschillende geldsoorten opgeslagen werden
in afzonderlijke zakken. Vanaf 1645 tot aan de brand in 1652 zijn er twee ‘secreten’: het latere ‘groot secreet’ en
het ‘cleyn secreet’. Daarna, vanaf 1653 in het nieuwe stadhuis, is er sprake van drie opslagruimtes: op de balans
is sprake ‘van beyde de secreten ende speciecamer, daer in contant ende barres berustende …’ Vanaf 1687 wordt
voor de term ‘speciecamer’ af en toe ook ‘het vertrek’ gebruikt. Vanaf 1712 is dat de gangbare vermelding: ‘Van
de secreeten en ’t vetreck, daerinne bevonden aen contanten, gout, silver, gemunt en ongemunt, koecken en lingotten …’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 765.
92 Wagenaar in zijn Amsterdam in zijne opkomst, 583 hierover: ‘Veel schade werd er ondertussen door de stad geleeden aan ’t geld, wel door de hitte gesmolten was en eenige dagen aan klompen van twintig- en dertigduizend
guldens uit de puinhoopen gehaald werdt’. Dapper had het nog over ‘klompen van dertigh en meer duizent
gulden geftolt’, zie zijn Beschrijvinge, 333: ‘Een deel beschadigde rijksdaalders bleef eenige jaren leggen in de Wisselbank zonder dat zij vermunt of verkogt werden. Doch alzo in ’t jaar 1664 de prijs van het ongemunte zilver
hoog gerezen was, gaven Burgemeesteren den kommissarissen van de Wisselbank verlof om deze rijksdaalders,
gelijk ze waren te verkoopen.’
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93 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 733-734. De Wisselbank had per 31 januari 1652 volgens de balans
6.702.130 gulden aan edelmetaal in voorraad. De geschatte waarde van het metaal en de munten die door de
brand werden aangetast bedroeg 450.000 gulden, 6,7 procent van de totale balanswaarde. De afschrijving van
48.419 gulden is niet gecompenseerd voor de winst die de bank in 1664 opstreek uit de verkoop van de bij de
brand aangetaste rijksdaalders. In 1664 gaven burgemeesters en commissarissen van de bank toestemming voor
de verkoop omdat de prijs van ongemunt zilver sterk was gestegen, zie Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, 583
en Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 178, 136.
94 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 733.
95 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, Balansen Wisselbank, 747.
96 Zie het ‘Request’ van Staets aan burgemeesters, SAA, Archief van Burgemeesters (5028/596) ‘Stukken betreffende verscheidene onderwerpen; Wisselbank, proces van Henrico Staets & Zn. wegens terugvordering van gelden uit de bank, 1692-1697’. Staats – in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw betrokken bij de onderhandelingen van de slavenhandelcontracten, de asiento’s, van de WIC – beschuldigde zijn voormalige kantoorknecht
Pieter Balthasar Lievense van de vervalsingen omdat Staats Lievense daartoe in staat achtte en omdat volgens
Staats het geld op de rekening van Lievens terecht was gekomen. Staats vorderde 5.000 gulden terug.
97 Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 472, 423 en I, 788. SAA, Archief Wisselbank (5077/21) Stukken betreffende de malversaties door Hendrick Grauwhart ten nadele van Johannes van der Hooght, 1773-1775. De vroedschap achtte het meer dan waarschijnlijk dat ontvanger Grauwhart in 1773 via vervalste overschrijfbriefjes 5.700
gulden van de rekening van Wessel ten Dam had afgeschreven en 7.000 gulden van de rekening van Cornelis
ten Dam vlak nadat beiden voor ruim 13.000 gulden bankgeld hadden gekocht van de kassier Johannes van der
Hoogt. Beide Ten Dams werden van stadswege volledig schadeloos gesteld, waarna het bedrag in 1776 werd afgeschreven.
98 Dat laatste fraudegeval bleek niet als halszaak te worden gekwalificeerd. De Amsterdamse burgemeesters
waren kennelijk selectief in de strategie van publieke afrekening en afschrikking zoals dat bij Vlieck in mei 1673
wel was gebeurd, evenals vlak daarvoor – in februari 1673 – bij de executie van de van brandstichting verdachte
Engelsman Johan Fraser. Zie: Sententie van Johan Fraser.
99 Gaastra, Bewind en beleid, 62-63. Aan het grote publiek werd de zaak kenbaar gemaakt via het pamflet: Sententie
ten laste van Jacob Syms 30 juni 1673. Uit deze sententie komt naar voren dat Sijms op 9 mei 1666 34.000 gulden van
de Compagniesrekening voor zichzelf aanwendde.

Noten bij 7 Wissels, wisselkoersen en wisselmarkt
1 Zie voor de ontwikkelingen in Italië gedurende de periode 1160-1330 – de ‘lange dertiende eeuw’ – Spufford, Money and its use in medieval Europe, 240 en De Roover, ‘Organisation of trade’. Ik laat de exacte datering van
het ontstaan en de precieze benamingen van de wisselbrief en diens voorlopers in de vroegste periode hier buiten beschouwing. De details in deze geeft Wallert, Ontwikkelingslijnen, 13-43 en vooral 23-28 en de daar geciteerde
literatuur.
2 Voor de volledigheid van het wisselgebruik zou hier ook nog de zogeheten droge of kale wissel genoemd
moeten worden. Dat is de wissel die niet in het reguliere verkeer werd gebruikt, maar veelal als speculatieve
operatie dienstdeed in een dubbele transactie van wissel – herwissel, ‘a transaction involving exchange and reexchange in which no money payments were made abroad’, zie De Roover, ‘Dry exchange’, 265. Dit speculatieve
gebruik zou onder de internationaal opererende Vlaamse firma’s in het laatste kwart van de zeventiende eeuw
zeer beperkt zijn geweest (Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s II, 564), een conclusie die spoort met De
Roovers bevindingen (265-266): kooplieden gebruikten deze droge wissels vooral in de periode waarin wissels
niet verhandelbaar waren en rente nog als woeker gold. In paragraaf 8.3 wordt het reguliere en speculatieve gebruik van wissels verder uitgewerkt.
3 Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de wissels zie: Spufford, Handbook, xxxi en li, transactiesoort ‘B’;
Schneider en Schwarzer, ‘International rates of exchange’, 147-151; Denzel, ‘Wechselkurse und ihre Notierungen’; Wallert, Ontwikkelingslijnen en Van der Wee en Aerts, Economische ontwikkeling, 209, 216. Valutarisico’s en de
wisselmarkt als termijnmarkt – twee wezenlijke aspecten van de wisselmarkt – komen in hoofdstuk 8 aan bod.
4 Het netwerk strekte zich uit over andere gebieden in Zuid- Europa: Medina del Campo, Lyon, Besançon. Illustratief voor de omvang van zo’n internationaal vertakt netwerk is het overzicht van de handelsverbindingen
van de in Florence en Livorno gevestigde firma Saminiati en de omvang van het wisselverkeer binnen het net-
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werk van de uit Lucca afkomstige en in Lyon gevestigde koopmansfamilie Buonvisi in de periode 1575-1610, zie
Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme II, 168-169.
5 Bij het endosseren van een wissel plaatst degene die de wissel afstaat of verkoopt zijn handtekening op
de rug van het document, waarmee hij zijn verantwoordelijkheid voor de uitbetaling van het waardepapier
onderschrijft. Bij het disconteren van een wissel vindt de verkoop vervroegd plaats tegen een speciaal tarief of
disconto. Dit is afgeleid van het Italiaanse ‘sconto’, wat aftrek, korting of mindering betekent. Het disconto
is de vergoeding die gerekend wordt voor het uitbetalen van een wisselbrief voordat de vervaldag die in die
brief vermeld staat, is aangebroken. In feite kwam het erop neer dat persoon A afstand deed van een wisselbrief, of deze feitelijk verkocht aan bijvoorbeeld aan een derde partij C, vóórdat de genoemde vervaldatum in
de wisselbrief voor uitbetaling door persoon B was verstreken. Uitbetaling aan C geschiedde dan tegen een
nominaal lager bedrag dan in de wisselbrief stond. Het verschil, veelal uitgedrukt als relatief aandeel van het
totaalbedrag, was discontopercentage op discontokrediet. Zie Van der Wee en Aerts, Economische ontwikkeling,
99, 101, 206.
6 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de activiteiten die de Antwerpse koopman Daniël van der Meulen die in de zomer
van 1584 door de Staten van Brabant en het stadsbestuur van Antwerpen op diplomatieke missie naar de Noordelijke Nederlanden was gestuurd. Tijdens zijn verblijf in het Noorden verloor hij de belangen van zijn Antwerpse
firma niet uit het oog en zorgde hij ervoor dat er vanuit het Noorden toch wissels op Antwerpen beschikbaar
kwamen. Door de blokkade van de Schelde en het stilvallen van de handel in Antwerpen waren kooplieden in
het buitenland namelijk steeds minder genegen om wissels op Antwerpen te trekken, omdat het onzeker was
of een wissel op Antwerpen – waarvan de koersen omhoog schoten – ook nog wel verkocht of betaald konden
worden. Toen het de handelscompagnons van Van der Meulen in Antwerpen verstandig leek om het bedrijfskapitaal van de firma naar Hamburg te verplaatsen, schakelden deze wederom hun vennoot in het Noorden in
die de hem toegestuurde wissels uit Antwerpen overmaakte naar Hamburg. Jongbloet-Van Houtte, Brieven Daniël van de Meulen I, xxxix, noot 131.
7 Van der Wee, ‘Monetary, credit and banking systems’, 322-332.
8 Spufford, Handbook, xxx.
9 Wallert, Ontwikkelingslijnen, 96 en de verwijzingen daar naar de ‘costuimen van Antwerpen nopende den assuerantien ende wisselbrieven’ in de oudste edities – 1597 en 1613 – van de Amsterdamse Handvesten: Handtvesten ende privilegien Amsterdam; zie verder: Van der Wee, ‘Monetary, credit and banking systems’ en Van der Wee,
‘European banking’.
10 Wallert, Ontwikkelingslijnen, 97.
11 Phoonsen, Wissel-styl tot Amsterdam, 336.
12 Uit de Ordonnantien en willekeuren van Wissel en Wisselbank, nr. 26: ‘omme dat de ghene die tot laste van yemant
weghens een Wissel-brief, te spreecken he‘eft, aen goedt ende onvertoghen recht, ende korte expeditie van
Justtitie geholpen soude moghen worden’ geciteerd bij Wallert, Ontwikkelingslijnen, 111.
13 Het Hof bepaalde dat de bezitter of houder van een wissel louter op grond van zijn houderschap formeel
gelegitimeerd en gerechtigd was tot ontvangst van betaling. De bezitter hoefde niet te verantwoorden op welke
wijze hij in het bezit van de wissel was gekomen. Wallert, Ontwikkelingslijnen, 111.
14 Phoonsen, ‘Berichten en vertoogen’, passim.
15 Aan bronnen voor zo’n onderzoek is geen gebrek: wisselprotesten uit het notarieel archief en verrekeningen
in de rekeningcourantboeken van de Wisselbank zijn er in ovevloed.
16 In de historiografie wordt het verloop van wisselkoersen toegeschreven aan meer specifieke korte- én langetermijnfactoren, zoals de muntvoet en de muntpariteit en veranderingen in beide, veranderende goud/zilverratio’s, betalings- of handelsbalans onevenwichtigheden, politieke gebeurtenissen en speculatie, factoren die allemaal op de vraag naar en het aanbod van vreemde valuta en daarmee op de wisselkoersen inwerkten. Zie voor
deze specifieke factoren: De Roover, Gresham on foreign exchange, 128 e.v.; Brulez, ‘Wisselkoersen te Antwerpen’; de
introductie van Spuffords, Handbook of medieval exchange en McCusker, Money and exchange.
17 Israel, Dutch primacy en De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815.
18 Sperling, ‘International payments mechanism; Schneider en Schwarzer, ‘International rates of exchange’;
Schubert, ‘Arbitrage foreign exchange markets’; Denzel, ‘Wechselkurse’; Steele, ‘Movements exchange rates’ en
Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’. Over die Amsterdamse noteringen hebben Posthumus, McCusker en Korthals Altes in uitvoerige bronnenstudies ook al gepubliceerd, overtuigd als ze waren van het belang van deze data voor historisch onderzoek: Posthumus, Prijsgeschiedenis I 579-618; Hart en McCusker,‘Rate of
exchange on Amsterdam in London’; McCusker, Money and exchange en Korthals Altes, Pond Hollands, 235-238, bij-
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lage A1. De studie van Brulez, ‘De wisselkoersen te Antwerpen’ hoort eigenlijk ook in dit rijtje thuis, maar beperkt zich tot Antwerpen.
19 Een zeventiende-eeuwse wisselkoersnotering komt daarom overeen met wat economen ‘forward exchange’
zouden noemen, dat als tegenhanger van de ‘spot exchange’ of contante koersen.
20 Dit zijn de zogeheten ‘usances’.
21 De zichtwissels zijn bij de samenstelling van de hier gepresenteerde wisselkoersreeksen buiten beschouwing gelaten. Er is alleen gebruik gemaakt korte en lange wissels.
22 Vanwege de tijdspanne tussen het moment van kopen van een wissel in de ene munt en de uitbetaling in
de andere munt waren usance-transacties namelijk geen zuivere wisseltransacties maar combineerden ze het
wisselen met kredietverlening. Logischerwijs zijn de usance-wisselkoersen samengesteld of opgebouwd uit een
zuivere wisselcomponent en een rentedeel, rente op handelskrediet. Deze ingenestelde rente op krediet wordt
zichtbaar door het verschil tussen de koers voor de korte wissel (looptijd een maand) en lange wissel (looptijd
twee maanden) om te rekenen tot een rente op jaarbasis, zie bijlage 2
23 Het voorbeeld is ontleend aan Hart en McCusker, ‘Rate of exchange’ en daar bijna foutloos getranscribeerd
en geciteerd – 693 – en afgebeeld 704. Het origineel bevindt zich in de Velle-collectie van het IISG in Amsterdam.
Zie voor een vergelijkbaar exemplaar: Tresoir van de maten van gewichten, 148-149.
24 Bij een koers van 1 pond sterling (Engels geld) voor 35 schellingen en 7 groten Vlaams (Hollandse rekenmunt) – omgerekend 427 groten, want 1 schelling = 12 groten en (35 x 12) + 7 = 427 – komt 117 ponden, 18 schellingen en 4 groten Vlaams overeen met (117 x 240) + (18 x 12)+4 = 42.700 groten. In Londen is dus voor deze wissel
100 pond sterling (42.700/427 groten) betaald om het equivalent in Hollands geld – 117 ponden, 18 schellingen
en 4 groten Vlaams – in Middelburg uitgekeerd te krijgen. Mogelijke transactiekosten en provisie- of commissiegelden reken ik hier niet mee.
25 Bij een koers van 34 schellingen en 8 groten – omgerekend 416 groten – voor een pond sterling komt 117
ponden, 18 schellingen en 4 groten Vlaams of in totaal 42.700 groten/416 overeen met 102 pond sterling en 8 shilling. Het verschil contant- versus termijnkoers bedraagt daarom: (416-427)/427 x 100 = 2,576 procent.
26 McCusker en Gravesteijn, Beginnings commercial and financial journalism, passim.
27 Deze verdeling is gebaseerd op een eind achttiende-eeuws wisselhandeloverzicht in De Koopman (1770), 264.
McCusker en Gravesteijn Beginnings of commercial and financial journalism, 47 veronderstellen dat in Amsterdam vergelijke procedures vanaf het begin gangbaar waren.
28 Zie McCusker en Gravesteijn, Beginnings, 43-81. De oudste gedrukte prijscourant die is getraceerd dateert van
1586. In die periode verscheen de krant op donderdag. Tegen het einde van de achttiende eeuw – vanaf februari
1797 – verscheen de prijscourant twee keer per week. Ibidem, 47.
29 Dit was in 1724 het oordeel van John Drummond, op dat ogenblik directeur van de Engelse East India Company met jaren praktijkervaring in de Amsterdamse suikerhandel. Geciteerd bij McCusker en Gravesteijn, Beginnings, 47.
30 Thomas Gresham hing in 1560 dit idee nog aan evenals Gerard de Malynes in 1622. Zie De Jong, ‘Denkbeelden wisselkoersen’, 320-327 en 329- e.v.; Mun verwoordde in 1664 zijn opvattingen in diens England’s treasure by
forraign trade, zie De Jong, ‘Denkbeelden wisselkoersen’, 341.
31 De Jong, ‘Denkbeelden wisselkoersen’, 340. Overigens was dit idee anderhalve eeuw eerder ook al verwoord
toen een groep Spaanse kooplieden in Antwerpen in 1532 aan enkele prominente Parijse theologen advies vroegen over de toelaatbaarheid van enkele financiële gebruiken uit de Antwerpse praktijk: de handel in wissels, de
totstandkoming van de wisselkoers, de rente voor internationaal handelskrediet, de verlenging van betalingstermijnen en de inschrijving op staatsleningen. Volgens de kooplieden waren deze praktijken absoluut gerechtvaardigd en wettig. Van kerkelijke zijde oordeelde men daar anders over. De theologen bestempelden kooplieden die
zich inlieten met wisselhandel als ‘marchands de mystificateurs’. De kerkgeleerden hadden weinig oog voor de
praktische problemen van de kooplieden. Ze stonden negatief tegenover het lenen van geld tegen rente en het
wisselcontract, dat een speculatief element bevatte, was volgens hen juist daarom onwettig. Als verweer stelden de
kooplieden vervolgens dat niet enkelen naar willekeur en uit eigenbelang wissels en wisselkoers manipuleerden.
De koersen kwamen, zo stelden ze, door vraag en aanbod op de markt tot stand: ‘Les marchands établissent le prix
d’après le besoin que les autres en ont et d’après le manque ou l’abondance qu’ils voient règner à la foire. Le prix auquel ils l’ont fixé est appelé prix de la bourse parce que personne ne s’attribue à soi même le droit d’imposer le prix à
l’ensemble de la bourse, le rendez-vous des marchands.’ Geciteerd bij Goris, Etudes colonies marchands méridionales, 516.
32 De valuta- of wisselmarkten in Amsterdam en Londen benaderden bijna de markt met volkomen concurrentie. De Amsterdamse markt werd gekenmerkt door:
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– een groot aantal vragers en aanbieders, zij het dat deze elkaar meestal kenden en elkaars acties konden beïnvloeden;
– volledige toegankelijkheid voor iedereen die valuta wilde kopen of verkopen;
– transparantie door koersnoteringen in prijscouranten;
– een homogeen product, het ene pond sterling was gelijk aan het andere, al was de ene wissel de andere niet.
33 Rogers, First nine years Bank of England, 37: ‘Amsterdam was the place to which supplies granted by the English
Parliament for the use of the war, and transmitted by bills or by money, were necessarily sent, so that Amsterdam, more than any other place, dominates the Englisch exchanges.’
34 Voor zover mogelijk – en het was alleen mogelijk voor Londen en Venetië – zijn wisselkoersreeksen op Amsterdam samengesteld, zodat er bij de analyse van de wisselkoersbewegingen een onderscheid kon worden gemaakt tussen verandering van de muntpariteit en verandering in de spreiding tussen de twee koersreeksen. In
Amsterdam werd overwegend met een vaste notatie op het buitenland gewerkt: bijvoorbeeld één pond sterling
tegen een wisselend aantal schellingen Vlaams of één dukaat banco uit Venetië tegen een wisselend aantal groten Vlaams.
35 Zie voor historische ontwikkeling van de gulden: Korthals Altes, Pond Hollands; de meeste goederenprijzen
aan de Amsterdamse beurs werden in guldens werden genoteerd, Posthumus, Prijsgeschiedenis I, lviii.
36 Zie Posthumus, Prijsgeschiedenis I, 582-585 en McCusker, Money and exchange, 61. Bij beiden ook noteringswijzen op alle andere plaatsen die ik hier buiten beschouwing laat.
37 McCusker, Money and exchange, 44. McCusker baseert zich op tabel 9 van de ‘Tables of the reduction of the exchanges and moneys of the principal places of Europe, according to the course of exchange, and real intrinsick
value at each place’, zoals opgenomen in Justice, A general treatise (1707), 489 en overgenomen door Rogers, First nine
years Bank of England, 165, tabel II. Volgens Horsefield lag de pariteit op 351/2 schelling = 1 pond sterling, zie Horsefield, Britisch monetary experiments, 255.
38 De nuance dat de Republiek vóór 1699 formeel geen volledig vrije export van edelmetaal toestond en dat de
Wisselbank van Amsterdam zich sinds 1628 op het pad van de handel in goud en zilver begaf door bijvoorbeeld
goud van de WIC te kopen en dit aan de VOC door te verkopen, laat ik hier buiten beschouwing. Dat geldt ook
voor de beslissing in 1668 van de Heren XVII van de VOC om exclusief via de Wisselbank goud en zilver aan te
kopen. Zie respectievelijk: Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, 67 en Van Dam, Beschryvinge nr. 63, 634.
39 Uiteraard werd die verhouding officieel wél vastgelegd in muntordonnanties, maar dat was veelal een andere ratio dan die op de vrije markt tot stand kwam.
40 De nuance dat niet permanent sprake is geweest van vrije aan- en ontmunting – er is ook periode geweest
dat naast zilveren munten gouden munten als standaardmunten circuleerden – blijft hier achterwege. Ook de
behandeling van de veelsoortige en complexe redenen voor die edelmetaalbewegingen zou hier te ver voeren.
Algemeen kan wel worden opgemerkt dat begin achttiende eeuw de goud-zilverratio in Engeland bijvoorbeeld
relatief hoog lag ten opzichte van de Republiek en in de Republiek, in heel Europa overigens, lag deze goud-zilverratio weer aanzienlijk hoger dan in Azië. Dit leverde een goudstroom naar Engeland op en een zilverstroom
naar de Republiek en naar het Verre Oosten. Zie: Korthals Altes, ‘Polycentrisme’, 518 verwijst naar de rapportage van Isaac Newton over de uiteenlopende goud-zilverratio’s en het probleem van de krapte op de Londense
zilvermarkt in de periode 1701-1717. De uitvoer van de talrijke zilveren handelsmunten of negotiepenningen
naar Oost-Indië Japan, China en andere gebieden in het Oosten kwam al vroeg in de zeventiende eeuw en met
toestemming van de bevoegde overheden op gang. Ook de discussie over het uitvoerverbod van edelmetaal die
bij tijd en wijle opflakkerde, laat ik hier buiten beschouwing, zie Van Dillen, ‘Amsterdam wereldmarkt edele
metalen’, 250-259.
41 Bij feitelijke arbitrage tussen goud en zilver diende uiteraard rekening te worden gehouden met bijkomende kosten die niet boven het procentuele verschil tussen goud- en zilverkoersen moesten uitstijgen. Bijkomende
kosten bestonden uit transport- en omwisselkosten bij de Amsterdamse Wisselbank.
42 Relatief gezien lag daar namelijk, vooral in de periode 1615-1622, de ratio het laagst. Volgens Vaughan viel
ook niet anders te verwachten: ‘When your money is richer in substance and lower in price than that of your
Neighbour Nations, as our silver is than the silver in the Low Countries, how can you expect that the merchant,
who only seeketh his profit will ever bring hither any silver, when he can sell it in the Low Countries at a higher
rate, and make more money of it here by returning of it from thence hither, or by exchange, or by commodities?’,
zie: Vaughan,‘Discourse coin and coinage’, 76.
43 Quinn, ‘Gold, silver and Glorious Revolution’, 474; Korthals Altes, ‘Polycentrisme’, 518. Uiteindelijk convergeerde de goud-zilverratio in de loop van de achttiende eeuw, onder meer door de samenhang tussen goud- en
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zilverratio’s, goud-zilverbewegingen en de wisselkoersen. Zie de gemiddelde waardeverhouding tussen goud –
en zilver in Amsterdam, Hamburg en Londen in onderstaande tabel:
Amsterdam
Hamburg
Londen
Muntverordening
Beurs
1611/19
12,44
12,00
1621/29
12,17
1631/39
12,21
1641/49
13,64
1651/59
13,93
1661/69
13,20
1671/79
13,20
1681/89
13,06
1691/00
13,02
1701/10
13,02
14,60
15,27
1711/20
13,02
14,71
15,15
1721/30
13,02
14,61
15,09
1731/40
13,02
14,66
15,07
14,51
1741/50
13,02
14,52
14,93
14,57
1751/60
14,56
14,28
14,56
14,14
1761/70
14,56
14,64
14,81
14,39
1771/80
14,56
14,60
14,64
14,37
1781/90
14,56
14,73
14,76
14,37
1791/00
14,56
15,31
15,42
14,77
Bron: Korthals Altes, Pond Hollands, 131; Posthumus, Prijsgeschiedenis, cxx; Hamburg en Londen zijn beursprijzen.
44 De tabel is gebaseerd op een dataset met een kleine 6.000 prijzen van wisselcontracten op de belangrijkste
Europese wisselplaatsen, zoals die tussen 1593 en medio achttiende eeuw via de Amsterdamse beurs werden verhandeld. In Amsterdam werd de prijs van een buitenlandse valuta niet in guldens weergegeven maar veelal in
ponden Vlaams. De notering op Londen werd in Amsterdam in deze rekeneenheid weergegeven: bijvoorbeeld 1
pond sterling = 37 ß,8 gr. (37 schellingen en 8 groten Vlaams). Omgerekend naar guldens noteerde één gulden 40
groten of 3 1/2 schelling, één schelling dus 0,3 gulden en één groot = 0,025 gulden. Op Parijs werd in groten per
écu van 3 francs genoteerd en op Hamburg in stuivers per thaler van 2 mark banco. Zie: Denuncé, ‘Koopmansleerboeken’, 112-117. De notering van de wisselkoersen in Amsterdam was gebaseerd op het oorspronkelijk Karolingische rekensysteem, waarin per definitie de verhouding gold van 1 pond = 20 schelling = 240 penningen.
Dat systeem gaf na de introductie in de veertiende eeuw van groten in Vlaanderen aanleiding tot een aanpassing
zodat er uiteindelijk een systeem in zwang kwam waarin niet langer de penning, maar de groot als basismunt
fungeerde, zonder dat de numerieke verhouding werd aangepast. Dit systeem waarin een pond Vlaams 20 schellingen van 12 groten telde, bleef tot het einde van de achttiende eeuw in de Amsterdamse groothandel in gebruik. Zie bijlage 5 voor meer details over de wijze van noteren en overige gebruiken.
45 Dat ligt aan de manier van noteren van de koersverhouding. Zo werd de verhouding tussen het Engelse
pond sterling en het pond Vlaams zowel in Amsterdam als in Londen weergegeven door een wisselende hoeveelheid schellingen en groten per pond sterling. Omdat de wisselkoersnoteringen voor Antwerpen en Dantzig anders waren dan voor de andere steden – men noteerde voor deze twee steden een wisselend bedrag buitenlands
voor één pond Vlaams – zijn de indices voor deze twee plaatsen voor de tabellen 7.2 en 7.3 als volgt omgerekend
tot ponden Vlaamsindices:
– voor Antwerpen: (100/wisselkoersindex Antwerpen) x 100
– voor Dantzig: (100/wisselkoersindex Dantzig) x 100.
In tabel 8.1 zijn de indices niet omgerekend, reden waarom ze daar een positieve waarde hebben en hier, in tabel 7.3, een negatieve.
46 De selectie van Londen, Venetië, Antwerpen, Hamburg, Parijs, Dantzig en Frankfurt voor dit overzicht is
vooral ingegeven door het feit dat deze steden volwaardige wisselplaatsen waren, gedurende langere tijd deel
uitmaakten van het Amsterdamse handelsnetwerk en dat voor deze plaatsen voldoende bronnenmateriaal beschikbaar is om homogene langetermijnreeksen samen te stellen.
47 De valuta die in waarde toenamen ten opzichte van het pond Vlaams in Amsterdam waren:
– 1600/09-1640/49: het pond sterling, het pond Vlaams in Antwerpen, de écu (Parijs) en de Frankfurter florijn,
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– 1650/59-1690/99: de Venetiaanse dukaat, wederom het pond Vlaams in Antwerpen en de Hamburgse thaler,
– 1700/09-1740/49: het Engelse pond sterling.
48 De correlatie is berekend aan de hand van gemiddelde jaar-op-jaar-mutaties van de wisselkoersen. Alle
hier gepresenteerde koersfluctuaties zijn gebaseerd op de noteringen in Amsterdam. Het zijn waardeveranderingen van vreemde valuta ten opzichte van de eigen valuta. Dat betekent dat er op basis van de koersen in Amsterdam geen twee tijdreeksen konden worden samengesteld waaruit de relatie in koersbeweging kon worden
afgeleid tussen bijvoorbeeld het pond Vlaams en het pond sterling. Cijfers voor de ‘Amsterdam-reeks’ zijn verkregen door cijfers uit Venetië – de fluctuaties van de koers van de wissel op Amsterdam- te koppelen aan de
reeksen die op basis van de Amsterdamse gegevens zijn samengesteld. De cijfers staan slechts berekeningen over
drie decennia toe. In tabellen is een samenvatting opgenomen van de correlatiecoëfficiënten van wisselkoersfluctuaties die voor zeven valuta werd berekend voor tienjaarsperioden vanaf 1620/29. De selectie en methode
zijn ingegeven door de beperkingen die het bronnenmateriaal bood. Ruim 5.891 samengestelde maandkoersen,
1.531 jaarkoersen en 16 plaatsen waarop Amsterdam tussen 1593 en 1759 wisselkoersen noteerde doen wellicht
anders vermoeden, maar het gefragmenteerde aantal noteringen of het geheel ontbreken van gegevens maakte
het voor sommige perioden niet mogelijk om tijdreeksen van wisselkoersfluctuaties samen te stellen. Zie voor
meer details bijlage 5.
49 De beschikbaarheid staat een – beperkte – wispelturigheidsvergelijking toe van de wisselmarkten in Amsterdam, Londen en Venetië. Voor andere plaatsen ontbreken de data.
50 In de langetermijnresultaten betrek ik niet de cijfers van plaatsen waarvan in een periode van anderhalve
eeuw minder dan 10 tienjaarsgemiddelden beschikbaar zijn. Dit geldt voor Keulen, Frankfurt, Neurenberg, Livorno, Lyon, Cadiz en Madrid. In dit overzicht zijn zowel lange als korte wissels opgenomen, waardoor bij vergelijking uiteraard rekening moet worden gehouden met de genestelde rente op lage wissels. Voor de berekening zijn maandcijfers gebruikt.
51 De Amsterdam-Antwerpen wisselkoers moet vanwege de lage variatiecoëfficiënt dicht tegen de ‘specieexport points’ aangelegen hebben en daarmee in deze periode nagenoeg overeenkomen met de muntpariteit.
52 De variatiecoëfficiënt van Sevilla lag met 0,9 procent weliswaar ook laag, maar wordt hier als niet relevant
beschouwd omdat dit percentage gebaseerd is op cijfers over twee decennia.
53 Zie ook bijlage 5.5 en 5.6. Overigens had de speculatie in de Republiek geen verstrekkende economische
gevolgen.
54 De typering van de kortstondige financiële onrust is van Slechte, ‘Noodlottig jaar’, 18.
55 Idem, 18.
56 Gegeven de beperkingen van de bronnen en beperkte hoeveelheid data – de gegevens uit alle andere plaatsen zijn te versnipperd en onvolledig – kan de wispelturigheid van de Amsterdamse wisselmarkt slechts vergeleken worden met de wispelturigheid van Londense en Venetiaanse markt.
57 Ik beperk me hier tot de rente. De liquiditeit van een markt kan aan de hand van vijf factoren worden vastgesteld:
1. de nominale rentestructuur in zowel het exporterend als importerend land en de veranderingen in deze structuur;
2. het inflatiepeil in land van herkomst en bestemming;
3. de reële rentestructuur en de veranderingen daarin;
4. de verandering van de onderlinge wisselkoers (tussen twee landen);
5. het netto kapitaalrendement.
Deze factoren zijn ontleend aan: C.P. Kindleberger, ‘Capital movements’. Zie ook tabel 2.2.
58 Uiteraard is het uiteindelijke niveau de resultante van aanbod én vraag. Volledigheidshalve zou hier dan
ook de achterblijvende vraag naar lang kapitaal en de overvloedige vraag naar kort kapitaal genoemd moeten
worden.
59 Israel, Dutch primacy, 200-201.
60 Deze volgende analyse is ontleend aan Pierson, ‘Kapitaalbehoefte’.
61 SAA NA, 671/449, wisselprotest van 6 december 1635.
62 Van Dillen, Rijkdom en regenten, 456-457.
63 Wat voor de exporteur geldt bij het betalen van een buitenlandse schuld geldt natuurlijk ook voor het innnen van een vordering door een importeur in Amsterdam.
64 Hart, ‘Amsterdamse scheepvaart en handel’, 313. In 1660 nog was het voor de Hollandse kooplieden in Rusland praktijk om een kwart tot de gehele koopsom in zilvergeld te betalen. Idem, 305-306.
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65 Everaert noemt de positie van Amsterdam in deze paradoxaal: waar de Republiek minder exporteerde dan
ze aan retourzendingen ontving, incasseerde ze toch aanzienlijke wisselbedragen. Everaert verklaart dit door er
op te wijzen dat ‘talrijke vreemde kooplui hun geldtransacties op de Amsterdamse wisselmarkt door lokale correspondenten laten afhandelen.’ Zie Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 576.
66 Johansen, ‘Danish-Dutch economic relations’, 204.
67 Dit zal nog blijken uit een berekening in de volgende wisselkoersenparagraaf.
68 Hoe berekenend deze Amsterdammers tewerk gingen en hoe buitenlandse kredietzoekers dit ervoeren
blijkt uit Intermezzo 8.5, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het de Republiek Venetië verging die in Amsterdam oorlogsmaterieel en financiering van dat materieel kwam zoeken.
69 Op het probleem van de fixatie van de wisselkoers – welke munt het ‘zekere’ gaf en welke fluctueerde –
wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.
70 De pond sterling/pond Vlaams wisselkoers is als volgt berekend:
de Londense wisselkoers 1 pond sterling = (37 schelling x 12) + 8 groten = 452 groten Vlaams bedroeg omgerekend
voor pond 1.000 Vlaams = 240.000 groten Vlaams: 240.000/452 = 527,47 pond sterling.
71 Voor de berekening van deze transactie is de Londense wisselkoers van begin februari 1634 gebruikt, het
nominale vijfjaargemiddelde voor de rente in Amsterdam, zie bijlage 2.2, en het gangbare transactiekostenpromillage, waarbij uitgegaan is van 0,15 procent makelaarskosten en aanvullende transportkosten en risicovergoedingen. Makelaarskosten: Le Moine L’Espine, Koophandel (1715), 20: 18 stuivers voor ‘wisseltrekking op alle
plaatsen van de waarde van 100 ponden Vlaams’; 18 stuivers/100 pond Vlaams (= 12.000 stuivers) = 0,15 procent.
72 De koers van de zichtwissel is gesteld op 447 groten (37 schelling, 3 groten) op basis van het gemiddelde verschil van de lang-kort wissel in deze periode: dat verschil van circa 1,136 procent komt overeen met 5,1 groten,
waardoor de zichtwisselkoers uitkomt op 452-5 = 447 groten/pond sterling.
73 Brulez, Firma de la Faille, 309-317. Stols haalt in zijn Spaanse Brabander, 126 het voorbeeld aan van de internationale handelsfirma van de gebroeders Rodrigues d’Evora die in Antwerpen, Lissabon, Keulen en Amsterdam was
gevestigd. Zie ook: Usselincx, Bedenckinghen, 1.
74 Zie hoofdstuk 9 en bijlage 1 Centraliteit en periferie in het internationale monetaire systeem; Baetens, Nazomer Antwerpens welvaart, 223 en Stols, Spaanse Brabander, 132 en 138.
75 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s II, 564.
76 Baetens, Nazomer Antwerpens welvaart, 235.
77 Baetens, Nazomer Antwerpens welvaart, 236-237. Deelnemers aan dit consortium waren Gijsbert Tholincx (in
Amsterdam) en Jan Barth. van Colen (in Antwerpen). Overigens behoorden Cuijsten en Tholincx tot de top-10
rekeninghouders van de Amsterdamse Wisselbank in 1646. De firma Cuijsten had zich overigens ook in 1645 op
de asiento’s gestort en voor 29.166 pond Vlaams deelgenomen aan deze financieringscontracten die de Spaanse
kroon afsloot voor de bevoorrading van haar legers, zie Baetens, Nazomer Antwerpens welvaart 246.
78 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s II, 564-566.
79 Voorbeeld ontleend aan Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 566.
80 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s II, 566-567.
81 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s II, 575.
82 De koersschommelingen tussen twee landen waarvan beider muntstelsel zoals in dit geval op zilver gebaseerd is, zijn aan een maximum en een minimum gebonden. De koersen kunnen deze twee punten niet te buiten gaan, want dan worden de schulden vereffend door zilverzendingen. Everaert (Internationale handel Vlaamse
firma’s, 577-578) heeft het ook over de ‘export specie point’: bij een bijzonder lage wisselkoers in Cadiz zouden
wisselremises in Amsterdam minder opleveren dan wanneer voor hetzelfde bedrag aan contante zilvermunten
naar Amsterdam verscheept zou worden. Aangenomen dat zoals Everaert stelt het totaal van verzendkosten,
commissieloon, verzekering en andere premies op 8 à 103/4 procent van het te verzenden bedrag uitkomt, dan
ziet het geheel er voor de handel tussen Amsterdam en Cadiz als volgt uit:
Verzendkosten
Officiële wissel- en
muntpariteit
Bovenste
Onderste
(% waarde vereffeningssom)
gr vl/dukaat
zilverpunt
zilverpunt
8
132
142,560
121,144
10 3/4
132
145,695
118,305
83 Met vriendelijke dank aan Bert Westera die me op deze passage van een brief van Louis de Geer aan Johans
Krus van 29 mei 1641 uit een Zweeds archief attendeerde: Lanndsarkivet Vadstena archief Finspång/Svenska Metallverkens Brukmuseum Finspång, LAV-FSP.260 E, Serie E Handlinger ang. Bruks-och affärsdrift.
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84 Brief van Joseph Deutz aan Gilles en Hendrick Willems, 22 december 1682 en Deutz aan Dirck Jacobse Kleijbroeck en Arnent Osterlo, 8 december 1682, SAA, Archief familie Deutz (234/280), Kopieboek van brieven van Joseph Deutz, 1681-1691. Voor deze archiefverwijzing ben ik Wilma Gijsbers zeer erkentelijk. Meer details over de
ossenhandel zijn te vinden in haar proefschrift: Gijsbers, Kapitale ossen.

Noten bij 8 Wisselmarkt en Wisselbank
1 Van Dillen, ‘Amsterdam wereldmarkt edele metalen’, 270. Herhaald in Van Dillen, Van rijkdom en regenten, 452:
‘De vrijheid ten aanzien van de uitvoer van geld hier te lande waarborgde een grote mate van stabiliteit der wisselkoersen; immers kon in geval van het oplopen van de prijs van de wissel op een bepaald land door zending
van van edelmetaal de betalingsbalans weer in evenwicht gebracht worden.’
2 Attman, ‘Precious metals’ en Attman, ‘The bullion flow’.
3 Kindleberger, ‘Spenders and hoarders’.
4 Idem, 247. De Bank zou op tweeërlei manieren aan de stabiliteit hebben bijgedragen: direct door zelf actief
te handelen in goud en zilver – vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw – en indirect via de introductie van het recepis- of beleningssysteem in 1683.
5 Van Dillen, ‘Amsterdam wereldmarkt edele metalen’, 270.
6 De Vries, Economy of Europe age of crisis, 230. De Vries baseert zijn mening op Van Dillen en Barbour, naar wie hij
ook verwijst. Vergelijk ook Baetens in diens Nazomer Antwerpens welvaart, 234: ‘De Amsterdamse bank bepaalde ook
de koers in het wisselverkeer, vermits de overschrijving in haar boeken gebeurde in bankgeld dat zich identificeerde met wisselgeld. Daar bijna alle Antwerpse groothandelaars een rekening-courant bezaten te Amsterdam
zal het wisselgeld in de Zuidelijke Nederlanden de rekenmunt worden van de groothandel.’ In 1995 had De Vries
zijn verklaring van de stabilisering van de wisselkoersen licht veranderd. Hij schreef deze niet meer toe aan de
metaalvoorraad van de Wisselbank, maar aan het ontbreken van belemmeringen op de uitvoer van edelmetaal
in de Republiek: ‘Het eenvoudige transport van munten dempte afwijkingen tussen de marktwaarde en de officiële waarden, die het gevolg waren van de metaalinhoud van de verschillende muntsoorten.’ De Vries en Van
der Woude, Nederland 1500-1815, 169. Ook benadrukte hij op dezelfde plaats de rol van de Wisselbank in meer beleidsmatige termen. De introductie van het recepissensysteem in 1683 bestempelde hij als ‘nieuwe politiek’ in
het ‘edelmetaalbeleid’ van de bank dat Amsterdam tot de schatkamer van Europa maakte.
7 Kindleberger, ‘The economic crisis of 1619 to 1623’, 155.
8 Neal,‘How it all began’, 140: ‘The Britsh system, with its rich mixture of varied financial institutions and its
complex of interrelated financial marktes, managed tot absorb the shock most easily.’ Door de afstand van de
internationale markt konden ook de heftige schokken op die markt niet worden opgevangen, iets wat bijvoorbeeld in Engeland in de loop van de achttiende eeuw wél lukte. In Amsterdam zou men welbewust afstand hebben gehouden van de internationale kredietmarkt. Want al deed de Wisselbank in financieel onzekere tijden
dienst als buffer voor de VOC en de stedelijke schatkist en bood ze daarbij tal van financieringsfaciliteiten, ze zou
daarbij bovenal als draaischijf voor omvangrijke onderlinge betalingen hebben gediend. Die betalingen hadden
meer dan eens een bereik tot ver buiten de grenzen van de stad Amsterdam en de Republiek:‘The city became
the entrepôt for commercial credit throughout Europe – credit extended on the basis of the bill of exchange payable in Amsterdam at the Bank of Amsterdam.’ Neal, ‘How it all began’, 122.
9 Voor deze tabel zijn de mutaties berekend van de kosten van levensonderhoud in Amsterdam (bron: bijlage
2.B, 2.5 en 2.6), de nominale bilaterale wisselkoers van Amsterdam met Londen, Venetië, Antwerpen, Hamburg,
Parijs, Dantzig en Frankfurt (bron bijlage 5 Wisselkoersen in Amsterdam) en de omvang van de deposito’s in de
Amsterdamse Wisselbank. Vergelijk tabel 7.2 en 7.3 en de uitleg daarbij van de omrekening in ponden Vlaamsindices voor die tabellen. Deze omrekening, die hier niet is toegepast, is ook de reden waarom de mutatie voor
Antwerpen en Dantzig in de tabellen 7.3 en 8.1 verschillen.
10 Zie Posthumus, Prijsgeschiedenis I, 582-586.
11 Ook de verplichte vereffening via de Wisselbank die in de jaren veertig werd hernieuwd plus het gebrek aan
volledige concurrentie bij het aantrekken van de deposito’s, zal tot de groei hebben bijgedragen.
12 Slechte, ‘Een noodlottig jaar’, 32, 39. Volgens Braudel raakte het Hollandse netwerk dat in Frankrijk goed wortel had geschoten al in het begin van de achttiende eeuw in moeilijkheden, zie Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme II, 147.
13 Bronnen voor tabel 8.2:
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– Kredietverlening Wisselbank: balansen van de bank, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, II, 701-807, samengevat in Van Dillen, Mensen en achtergronden, 382-384 en 400-402, al ontbreken in deze publicatie de jaren 1687-1699.
Die ontbrekende jaren zijn wel opgenomen in: Van Dillen, ‘Bank of Amsterdam’, 117-123.
– Rente (kort en lang ) in Amsterdam: zie bijlage 2.1 Nominale rentestructuur in Amsterdam;
– Inflatie in Amsterdam: zie bijlage 2.6 Kosten van levensonderhoud in Amsterdam enz.;
– Wisselkoersen Amsterdam: zie bijlage 5 Wisselkoersen in Amsterdam.
Zie voor de manier of methode van berekenen: ad B. van Bijlage 5.1 Correlatiecoëfficiënt agiokoers/monetaire
groei (deposito’s en metaalvoorraad) Wisselbank, 1610/19-1790/99.
14 Correlatiecoëfficiënt mutatie metaalvoorraad Wisselbank (gemiddelde jaar-op-jaar-mutatie)/mutatie wisselkoersen op Amsterdam (gemiddelde jaar-op-jaar-mutatie).
15 Zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, nr. 84, 76. De Vries schreef een verzoekschrift aan de Staten-Generaal
over de moeilijkheden die hij bij zijn handel ondervond. Hij verzocht bemiddeling bij de Raad van Hamburg.
Overigens zond De Vries niet alleen Spaans zilver naar Hamburg. Hij exporteerde ook gemunt Pools, Zweeds
en Duits geld.
16 Van Velden, ’t Onderrecht des wissels, 4 en Posthumus, Prijsgeschiedenis I, 582-583.
17 Steele, ‘Movements of exchange rates’, 308: appendix ‘The calculation of notional rates of return by means of
exchange rates’ voor de berekening van het profijt van een wisseltransactie met behulp van een zogeheten ‘herwissel’ of ‘ricorsa’. Deze berekening is gebaseerd op gemiddelden. Er wordt verondersteld dat de koersen gelijk
blijven gedurende de wisseltransacties omdat anders de gehanteerde formule niet zou volstaan.
18 Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’, 488.
19 Idem, 474.
20 Er bestond in de jaren veertig van de zeventiende eeuw dan ook een relatief sterk verband tussen de ontwikkeling van de metaalvoorraad van de Wisselbank en bewegingen op de buitenlandse wisselmarkten. Dat blijkt
uit de correlatieberekening tussen de metaalvoorraad van de bank en de wisselkoersen op de Europese plaatsen
waarvoor cijfers beschikbaar zijn. De hoogste correlatie in 1640/49 gaf Hamburg (0,930), gevolgd door Londen
(0,870), Frankfurt (0,853), Venetië (0,755), Parijs (0,698), Dantzig (0,325) en Antwerpen (0,237). Zie tabel 8.3 voor
meer details over deze berekening en verder ook tabel 8.1 voor de mutatie van de Wisselbankdeposito’s in de
respectievelijke perioden.
21 Sperling, ‘International payments mechanism’, 458-459 voor de export van edelmetaal en 454-455 voor het
Engels handelsoverschot met de Republiek.
22 Negatieve opbrengst van de retourwissel Londen-Amsterdam, volgens berekening:
100 x (Londenkoers/Amsterdamkoers)-1), in procenten:
1627 -0,36
1709 -2,08
1719 -2,69
1648 -3,82
1710 -1,65
1720 -3,44
1656 -1,64
1711 -2,14
1722 -0,99
1690 -2,65
1712 -1,78
1726 -0,92
1698 -1,95
1713 -2,74
1727 -0,49
1703 -4,02
1714 -2,7
1733 -0,53
1705 -3,58
1715 -3,55
1742 -0,23
1706 -2,16
1716 -1,98
1747 -0,19
1707 -1,89
1717 -1,04
1708 -1,37
1718 -1,34
23 Geciteerd in: Sperling, ‘International payments mechanism’, 461.
24 Quin geeft een voorbeeld van de berekening van de goud- en zilverkoersen en dan blijkt dat met Engels zilver meer schellingen Vlaams gekocht konden worden dan met Engels goud. Daar stond tegenover dat met Hollands goud meer ponden gekocht konden worden dan met Hollands zilver. Het verschil tussen deze goud-en
zilverkoersen zorgde voor arbitragemogelijkheden, zie Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’, 475.
Quinn wijst erop dat deze arbitrage niet noodzakelijkerwijs tot een wederzijdse vereffening leidde.
25 Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’, 476.
26 De korte Londenwissel bereikte zijn laagste gemiddelde jaarkoers in 1595 (32,70 schellingen). Voor de lange
wissel was dat in 1696 het geval (29,62 schellingen Vlaams). De gemiddelde jaarkoers in 1695 lag met 29,75 maar
net boven het niveau van 1696. Uit deze Londenkoers blijkt de sterke fluctuatie in het laatste kwart van de zeventiende en het eerste kwart van de achttiende eeuw. Zowel de korte als de lange wissel op Londen noteerden
in 1641 de hoogste gemiddelde jaarkoersen in Amsterdam, respectievelijk 38,86 en 38,65 schellingen Vlaams.
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27 Dit discontopercentage is gebaseerd op tabel 9 van de ‘Tables of the reduction of the exchanges’ in: Justice,
General treatise. Deze tabel is ook opgenomen in Rogers, First nine years Bank of England, 169 (table III).
28 ‘The Bank of England, not having their success in the Mint of Antwerp for coining of money to pay our army
as they expected, have borrowed £ 200.000 of the Bank at Amsterdam at four per cent, the King giving his word
at the same time to see them reimbursed, which money they have paid to his majesty’s army in Flanders without
remitting hence.’ Zie: Rogers, First nine years Bank of England, 29. Meer details over leningen van de Bank of England
en de Engelse schatkist en hun geldremises naar Amsterdam geeft Richards in zijn artikel over ‘First fifty years
Bank of England’, 230-237. Het speciaal voor de ‘business of remises’ opgezette Remises Committee van de Bank
of England had als opdracht ‘in the best manner (…) for the advantage of the Bank’ de troepen van geld te voorzien en in dat kader werd de volgende geldsommen naar Holland overgemaakt:
– tussen 24 mei en 20 december 1695: 534.744 pond sterling (4.759.222 gulden bij een koers van 8,90 gulden
per pond);
– tussen 31 december 1695 en 12 april 1696: 337.886 pond sterling (3.125.446 gulden bij een koers van 9,25 per
pond);
– mei 1696: 1.000.000 gulden;
– 15 juni 1696: 1.000.000 gulden;
– tussen 6 september 1696 en 2 januari 1697: 2.250.000 gulden.
In totaal, omgerekend naar de gemiddelde jaarwisselkoers, werd er in de twintig maanden tussen mei 1695 en
januari 1697 12.134.668 gulden vanuit Engeland naar de Republiek overgemaakt, zie Richards, ‘First fifty years
Bank of England’, 233.
29 Richards, ‘First fifty years Bank of England’, 234. Zie De Muinck, Regentenhuishouding, 21 voor de rol die Van
Ellemeet zich aanmat bij het uitschrijven van buitenlandse leningen.
30 In de jaren negentig van de zeventiende eeuw kocht de East India Company nog via de reguliere kanalen,
eind 1703 – ten tijde van het tijdelijke uitvoerverbod van goud en zilver – ook via een particuliere opkoper: een
zekere Lopes Diaz trachtte in Amsterdam zoveel mogelijk dukatonrecepissen op te kopen en daarmee zilver te
bemachtigen voor de Engelse compagnie, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, 341, noot 1.
31 Ter motivatie van hun uitvoerverbod van goud- en zilvergeld, uitgezonderd de ‘negotiepenningen’, droegen de Staten-Generaal aan: ‘Alzoo wij in ervaaringe zijn gekoomen, dat, tot nadeel van den Staat en tot versterking van den vijanden, de gereede penningen en speciën uyt dese lanen werden uytgevoert ende oock wel tot
betaalinge en subsistentie van de vijandlijcke legers versonden’, zie Van Dillen, Bronnen Wisselbanken, I, 343, noot 1.
32 Goud en zilver speelden zelfs een bescheiden rol volgens Sperling: ‘Amsterdam was the clearing house for
the bulk of payments in the European trading system (…) bullion played a modest role.’, Sperling, ‘International payments’, 466.
33 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s.
34 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 577-578.
35 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 554.
36 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 579.
37 Baetens, Nazomer Antwerpens welvaart, 56 en Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 579.
38 Everaert, Internationale Handel Vlaamse firma’s, 555.
39 Hollandse mercurius (1654), 102; helaas zijn er uit 1654 geen wisselkoersen op en uit Cadiz beschikbaar.
40 Van Dillen, ‘Amsterdam wereldmarkt edele metalen’, 243.
41 Van Velden, ’t Onderrecht des wissels (1647) hoofdstuk ‘Wisselen in Venetia’, 262-298 en ‘Amsterdam wisselt en
geeft’, eerste hoofdstuk. Zie ook Denuncé, ‘Koopmansleerboeken’, 114.
42 Slechts in vier jaren tussen 1607 en 1750 lag de koers in Amsterdam hoger dan in Venetië: 1630, 1651, 1715
en 1685, zij het in de laatste drie jaren minimaal (respectievelijk 0,19, 0,06 en 0,01 groot). In 1630 bedroeg het verschil 1,74 groot. Gemiddeld lag de koers in Venetië 2,35 procent hoger dan in Amsterdam.
43 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 561.
44 Everaert, Internationale handel Vlaamse firma’s, 564.
45 Deze vergelijking is te vinden in bijlage 2.6B, waar de prijsverhoudingen aan de hand van een inflatie-index is gegroepeerd.
46 De uitzondering is 1720/29 als het niveau in Antwerpen voor kort onder dat van Amsterdam duikt.
47 De uitzondering vormde de koers op Antwerpen.
48 Onderwaardering en verdere depreciatie versterkten namelijk hun concurrentiepositie omdat hun kosten
in ponden Vlaams daalden en hun opbrengsten in andere valuta stegen.
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49 Israel, Dutch primacy, 260.
50 Goederen bestemd voor Engeland en zijn overzeese gebieden mochten volgens de voorschriften in deze
acte uitsluitend worden getransporteerd met schepen die onder Engelse vlag voeren. Slechts bij de invoer van
grondstoffen, en dan zeker de invoer van goud en zilver, werd vervoer met schepen van het land van oorsprong
gedoogd.
51 De vereiste gegevens (rente-, inflatie- en wisselkoerscijfers) zijn Londense gegevens, die ik hier representatief acht voor Engeland.
52 Haley, British and Dutch, 52.
53 De crisis in 1621 was een direct gevolg van de arrestatie van achttien prominente Nederlanders op beschuldiging van muntexport ter waarde van 7 miljoen pond sterling, ruim 71 miljoen gulden.
54 Geciteerd in Barbour, Capitalism, 123. Zie ook: Mirowski, ‘Interest rates’.
55 Brief van graaf Clarendon aan Sire George Downing, augustus 1661, geciteerd in Barbour, Capitalism, 125,
noot 92.
56 Barbour, Capitalism, 125.
57 Barbour, Capitalism, 125.
58 Deze bankiers, Van Neck & Co., Theodore Janssen, Touchet, Muilman, Salvadore & Samson Gideon en Joseph Salvadore, ‘were to help to manage the foreign monetary business for the English governments for a great
deal of the 18th century’, Wilson,‘Anglo-Dutch establishment’, 14.
59 In september 1695 en juni 1696 bemiddelde George Clifford in Amsterdam zoals hiervoor al bleek, en in het
andere geval was er de tussenkomst van de Amsterdamse bankier Andries Pels die zowel de Engelse legers in de
Zuidelijke Nederlanden als de East India Company voorzag van zilvergeld dat door de overwaardering van het
goud uit Engeland was weggelekt en daar niet meer verkrijgbaar was.
60 Neal, Rise financial capitalism, 78.
61 In augustus en september 1720 maakten Amsterdamse notarissen nog massaal procuratieaktes op voor de
aankoop van Engelse aandelen. In november 1720 hadden diezelfde notarissen hun handen vol aan het opstellen van wisselprotesten omdat wissels niet meer geaccepteerd of betaald werden, zie Hyse, ‘Richard Cantillon’,
813 en 817.
62 Uiteraard gold hierbij een onder- en bovengrens dan wel een marge bij welke kaptiaal geëxporteerd werd.
De exacte grens zal niet voor iedere betrokkene gelijk zijn geweest. Verder wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het hier zowel directe investeringen betrof als ook portefeuillebeleggingen én dat de rentestructuur een
afspiegeling vormt van de gangbare liquiditeits- en vermogensvoorkeuren plus risicohouding.
63 Zie de vijf relevante grootheden in hoofdstuk 7, noot 57.
64 De correlatie tussen de procent-jaar-op-jaar-mutatie van metaalvoorraad van de bank en de korte rente in
Amsterdam bedroeg in deze jaren -0,672. Er is dus sprake van een lichte samenhang in de variatie van de bankvoorraden en de variatie van de rente.
65 Uit tabel 8.5 blijkt dat ook de depreciatie van het pond sterling in 1690/99 van invloed was, zij het in mindere mate.
66 Dit depreciatie-effect deed zich bijvoorbeeld voor in Dantzig in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
Talloze Amsterdamse kooplieden hadden daar toen leningen uitstaan. Door het weglekken van liquiditeiten uit
de stad konden de Hollandse crediteuren niet alleen de rente omhoogdrijven, maar waren ze ook in staat om
optimaal te profiteren van de langzame reële depreciatie van de Poolse grosschen. Die depreciatie betekende een
gevoelig waardeverlies voor de Poolse debiteuren en een evenredig grote winst voor de Amsterdamse financiers
op hun uitstaande leningen. Zie: Bogucka’s ‘Baltic and Amsterdam’ en ‘Dutch merchant’s activities in Gdansk’.
Bogucka stelt dat er meer dan 300 kooplieden sterk betrokken bij de handel op Dantzig. Ook het wisselkoersverloop van andere munten vertaalde zich voor kooplieden uit Amsterdam veelal in een waardevermeerdering of
appreciatie van de gulden. Leners of debiteuren uit de Republiek sponnen garen bij dit valuta-effect. Voor buitenlandse kapitaalverschaffers was dit navenant nadelig.
67 De contacten en samenwerking met Venetië stamden uit de laatste jaren van het Twaalfjarig Bestand. Zo
verleenden de Staten-Generaal in 1616 graaf Johan Ernst van Nassau toestemming om met een regiment voetvolk in dienst van de Republiek Venetië te treden en in september 1618 vertrokken twaalf schepen naar Venetië
in het kader van een militaire steunoperatie. Bronnen: Brieven van Lionello en Suriano, 312; De Jonge, Nederland en Venetië, 93, 95 e.v.; Blok, Relazioni Veneziane, 123; Geyl, Christoforo Suriano, 14 e.v. De financiering van de graantransporten naar Genua en Venetië die in de jaren twintig van de zeventiende eeuw op gang kwamen, laat ik hier buiten
beschouwing. Zie Geyl, Christoforo Suriano, 367.
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68 Een dukatenlening van bijvoorbeeld 1.000 dukaten vertegenwoordigde daardoor in 1616 105.000 groten
Vlaams, maar in 1634 nog maar 89.000 groten omdat de wisselkoers was gezakt van 105 groten/dukaat naar 89,
een depreciatie van ruim 15 procent.
69 Omgerekend in reële termen was dat in de jaren 1625-1633 bijna 17 procent: 15,7 procent nominale waardevermindering van de Venetiaanse dukaat plus bijna 1 procent relatieve Venetiaanse prijsveranderingen. Na
een korte periode van waardevermeerdering in de jaren dertig van de zeventiende eeuw verloor de dukaat in de
jaren veertig nog eens ruim 19 procent aan reële waarde. Nagenoeg eenzelfde percentage als tussen in de periode 1706-1717.
70 Zie Dehing, ‘Amsterdamse wisselbank en Venetië’, 129 e.v.
71 Er was in 1616 aanvankelijk sprake van een kredietoperatie van 50.000 gulden, maar die lukte niet. Uiteindelijk verschaften Philippo Calandrini en Willem van den Putte beiden 15.000 gulden, zie Dehing, ‘Amsterdamse
wisselbank en Venetië’, 129. De wisselkoersomrekening is als volgt verricht, wetende dat 1 groot Vlaams = ƒ 0,025:
– 100 groten Vlaams/dukaat x ƒ 0,025 = ƒ 2,50 x ƒ 1000 = ƒ 2500
– 90 groten Vlaams/dukaat x ƒ 0,025 = ƒ 2,25 x ƒ 1000 = ƒ 2250
Verschil = ƒ 225
72 De mogelijkheid om de schuldeisers in Venetiaanse dukaten uit te betalen, zoals Suriano in 1619 had voorgesteld voor de betaling van de maandelijkse vrachtprijs van een Hollandse vloot voor Venetië, was hier niet aan
de orde, maar werd toen hij het voorstelde eveneens ingegeven door de koersdaling van de dukaat. Zie Klein,
Trippen, 288 voetnoot 17.
73 De Republiek Venetië had geen specifieke rekening bij de Wisselbank. Agenten, gelegenheidsdiplomaten
of kooplieden hielden wel rekeningen aan waarop ze naast geld van de Venetiaanse Republiek ook fondsen van
derden onder hun beheer hadden. SAA, NA 974/163. In 1646 beheerde Domenico Condulmar voor Venetië een
rekening in de Amsterdamse Wisselbank – zie verderop – en in 1668 was dat Rocco Tamagno, zie Dehing, ‘De
Amsterdamse wisselbank en Venetië’, 133.
74 Geyl, ‘Troepen lichten’, 216, geciteerd door Klein in diens Trippen, 288-289, noot 19.
75 SAA, Archief Wisselbank (5077/54 en 5077/55 folio 855). In boeknummer 5077/55 (augustus 1646-januari
1647) blijkt dat Condulmar ook nog een rekening te voerde voor de Paltsgraaf. Via deze rekening verrekende hij
in het najaar van 1646 150.000 gulden.
76 Klein, Trippen, 289. De navolgende passage over de onderhandelingen is gebaseerd op Kleins Trippen, 280 e.v.
en de citaten van Condulmar over de wisselkoersperikelen zijn gebaseerd op Geyl, ‘Troepen lichten’, 191-197.
77 In feite werd er geen vaste dukatenkoers afgesproken zoals Geyl veronderstelde, maar een vastgestelde termijnkoers. Condulmar kon het transactierisico daardoor niet indekken omdat zijn crediteuren uitbetaalden tegen de contantkoers en die crediteuren daardoor vrij spel hadden.
78 Het betrof vier brieven, gedateerd 9 juli 1645, bevattende het verzoek uit te betalen aan Contarini of order
en afkomstig van:
– Walter en Isaac van der Voort aan Gijsbert Tholinx;
– Franco en (?) d’Adolfo aan Jan de Neufville;
– Jan de Wale aan Theodoor Wijtiers;
– de Van Axels aan Paulo Gansepock Wed.
Zie Geyl, ‘Troepen lichten’, 191, voetnoot 1.
79 Eén groot Vlaams is 0,025 gulden. Een dukaat van 94 groten komt dan overeen met 2,35 gulden en 60.000
dukaten met 141.000 gulden. Bron voor de Venetiaanse wisselkoersen zijn mei- en novembernoteringen in de
wisselkoersbriefjes, IISG Amsterdam, Bijzondere collecties 472, collectie collectie prijscouranten en wisselkoersbriefjes, ven.4.01.
80 Zie Van Velden, Onderrecht des wissels, 262-298: ‘Wisselen in Venetia’, met vele arbitragevoorbeelden en ook
Mun, England’s Treasure by Forraign Trade die het voorbeeld geeft van een Engels koopman die via arbitrage op Spanje de ongunstige koers op Venetië probeert te omzeilen. Everaert haalt in zijn Internationale handel Vlaamse firma’s,
561 enkele voorbeelden uit de consignatiehandel uit 1672 en 1691 aan, waaruit arbitrage via consignatiehandel
blijkt. De firma Boussemart, zo stelt Everaert, stuurde vanuit Cadiz zilverwerk in consignatie naar hun handelsrelatie in Genua met het verzoek de opbrengst na verkoop te remitteren aan de firmacorrespondent in Venetië.
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1 Ketner, Handel en scheepvaart, 152, noot 26.
2 Ketner geeft het voorbeeld hoe de Amsterdamse koopliedenvennootschap van Symon Reyersz en zijn neef
Reyer Dircxz, die beiden in 1485-1490 nog persoonlijk in Dantzig hun zaken regelden. Dat gebeurde met behulp
van een contactpersoon die tevens hun crediteur, debiteur, leverancier, afnemer en wisselaar was. Verder onderhielden ze handelsrelaties met Königsberg en bezochten ze die plaats ook persoonlijk om inkopen te doen. In
Lübeck was een factor voor hun vennootschap actief die behulpzaam was bij geldzendingen. Zie Ketner, Handel
en scheepvaart, 153-154. In de tweede helft van de zestiende eeuw was deze praktijk van de rondreizende kooplieden-factors nog gangbaar, zie Lesger, Handel in Amsterdam, 87-88. Reguliere betalingen in het internationale handelsverkeer buiten de grote, ontwikkelde commerciële centra om werden volgens Spufford tot het begin van de
vijftiende eeuw vereffend via transporten van edelmetaal: ‘Until the fifteenth century even the most prominent
trading cities of northern Germany, such as Lübeck, basically remained outside this network of exchanges.’ zie:
Spufford, Handbook, xxxi.
3 Van Adrichem handelde in het laatste decennium van de zestiende eeuw op het Oostzeegebied. Hij sloot
veel tijdelijke vennootschappen af met zijn vaste factor (lees: handelsrelatie of -vertegenwoordiger) in Dantzig
en zijn vaste schippers, die afwisselend de rol van bevrachter, reder, leverancier, inkoper, wisselaar, transporteur
van edelmetalen en crediteur-financier speelden.
4 Bronnen geschiedenis Oostzeehandel III, 469-531; Van Gelder, ‘Zestiende eeuwse koopmansbrieven’ en Lesger, Handel in Amsterdam, 84-85. Zie voor de gebroeders Poulle: Van der Laan, ‘The Poulle brothers of Amsterdam’.
5 Het feit dat de wissel via Antwerpen in deze tijd structureel goedkoper was dan de directe wissel op Amsterdam toont de centrale rol van de Antwerpse wisselmarkt aan.
6 Van Gelder, ‘Zestiende eeuwse koopmansbrieven’, 183, brief 14 december 1585, waarin Huych Adriaensz in
Dantzig een wisselkoers van 93 Poolse grosschen voor 100 pond Vlaams noteerde en 184-185 voor de brieven uit
februari/maart 1586, waarin Van Adrichem aangaf dat hij twee wissels gekocht had, een tegen een koers van 95
Poolse grossschen en een voor 96,5 grosschen.
7 In dat jaar spoorde Van Adrichem zijn factor in Dantzig tot voorzichtigheid aan bij de kredieten die hij verleende: ‘Angaende de penningen per wissel uuyt te doen en ben ick niet seer toegenegen, alsoe ‘tselffde seer
periculoes is ende nu onlancx tot Amsterdam 3 Brabanders gefailieert sijn ende apparencie van meer te failieren. Is daeromme mijn begeren, soe ghij eenige penningen per wissel uuyt doet, dat ghij wel voor U siet ende
borch neemt: laet die wisselbrief mede ondertekenen’, zie Christensen, Dutch trade, 233. Onder ‘penningen per
wissel uuyt te doen’ bedoelt Van Adrichem waarschijnlijk de transactie waarbij zijn factor in Dantzig contant
geld leent aan iemand in ruil voor een wissel die betaalbaar zou moeten zijn in Amsterdam, maar waarvan het
nog niet zeker is of die wissel wel betaald zal worden, gelet op de instabiliteit van dat moment in Amsterdam.
8 Van der Laan,‘The Poulle brothers of Amsterdam’, 324-326 noemt het ‘troubles on the exchange and the inconvenience of the time.’ De onrust aan de beurs wordt genoemd in een wisselprotest van 3 mei 1610. Ibidem,
326.
9 SAA, NA 119/113v-114, 3 mei 1609: reden van niet betalen was ook nu ‘de troebelen ter beurze en de ongelegenheid van tijd’.
10 SAA, NA 103/129v (1606); NA 117/139v en NA 115/97v (beide 1609) en NA 735/32 (1621). Curatoren van een
failliete boedel betaalden namelijk geen wissels uit.
11 SAA, NA 658/92, 10 juni 1621. De Amsterdamse kooplieden Andriessen, Trip, Rentorp, Van Loon Boudewijns en Van Berck lieten op verzoek van Valerius van Gistelen de jonge, eveneens koopman in Amsterdam, via
een notariële verklaring het gebruik in Amsterdam vastleggen. Dat gebeurde bij attestatie van Andriessen, Elias
Trip, Herman Rentorp, Hans van Loon, Francisco Boudewijns en Pieter van Berck.
12 SAA, NA 48/136: op 7 juni 1595 verklaarden Pieter van de Moere, Jacques de Velaer en Jacob Kijckenpost dit
op verzoek van de Amsterdamse wolkoopman Jacques Oureel. Ze verklaarden dat deze handelwijze in Amsterdam én Antwerpen de gewoonte was.
13 De overlap met het Antwerpse netwerk was in 1586 beperkt. Antwerpen had in 1585 noteringen op de Duitse steden Hamburg, Keulen, Frankfurt, Augsburg en Neurenberg, op Italië (Bicenzone, Florence, Genua, Venetië, Milaan en Rome), op Frankrijk (Rouen, Lille, Lyon en Parijs) en Lissabon, Sevilla en Londen.
14 Een vergelijking van het aantal verhandelde artikelen in Amsterdam, Venetië, Frankfurt en Neurenberg, de
drie andere grotere goederenmarkten van die tijd, toont dit aan, zie: Posthumus, Prijsgeschiedenis, xx. Posthumus
geeft de volgende aantallen: Amsterdam 205 (in 1585), Venetië 147 (1585), Frankfurt 194 (1581) en Neurenberg
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122 (1586). Voor de grootste markt uit die tijd, Antwerpen, zijn geen prijscouranten bewaard gebleven.
15 Willem Usselincx merkte daarover in 1609 in zijn Bedenckinghen over den staet, 1 over op: ‘Soo is het kennelijck
dat niet tegenstaende alle de zwaricheden, die de Stadt Antwerpen ghedurende dese troubelen heeft utghestaen,
so heeft men daer noch behouden de wisselen op alle plaetsen van Europa. Ten tweeden d’asseurantien, ende ten
derde de Commissien oft Factorien d’welcke zijn dyn van de voornaemste fondamenten vanden Coophandel. En
’t soude lichtelyc connen bewesen worden, dat inde Vereenichde Landen weynighe Commissen van Importantien comen ten sy van Antwerpen, ofte over Antwerpen ghederigeert ende ghecommandeert, zijnde oock meest
alle de facteurs van de Nederlanden, die in Duytsland, Vranckrijck, Enghelant, Spaignien ende Italien woonen,
ingheboorne vande Verheerde Landen.’ De situatie van vóór 1586, met een beperkte rol voor Amsterdam blijkt
ook uit de correspondentie van Van Adrichem. Opvallend daarin is de sterke interesse voor de wisselkoers op
Antwerpen, bijvoorbeeld bij de handelsagenten in Dantzig. Die konden naar alle waarschijnlijkheid, als de wisselkoers in Dantzig te laag lag was of er geen wisselbrieven in Amsterdam beschikbaar waren, geen gebruik maken van rechtstreekse wissels vanuit Amsterdam. In dat geval stonden hun twee manieren open om via wissels
geld in Dantzig te krijgen: door op zichzelf of beter gezegd op hun guldenrekening bij Van Adrichem te trekken, of door de wissel indirect, via een derde plaats en in dit geval dus eerst via Antwerpen te trekken en vanuit
Antwerpen op Amsterdam. Beide manieren waren vóór 1590 gebruikelijk, nadien, werd steeds meer de directe
Amsterdamsroute gevolgd, al moest dat in het begin nog met de nodige voorzichtigheid gebeuren.
16 De centrale rol en actieradius van Neurenberg blijkt uit het Handelsbuch van de Neurenberger Lorenz Meder,
zie Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme II, 171-172.
17 Zie McCusker en Gravesteijn, Beginnings of commercial and financial journalism, 43-81.
18 De keuze van de steekjaren is ingegeven door de beschikbaarheid van de bronnen; de spreiding van de jaren is daardoor niet optimaal.
19 Zie de lofprijzing van de Amsterdamse markt in 1707 door Alexander Justice in diens General treatise of monies and exchanges, 355, 362: ‘Amsterdam has open exchange with all the considerable towns in the Low countries;
Paris and all the considerable towns in France; London, and by correspondence there, with all the considerable
towns in Great Britain and Ireland and, in case of necessity, bills might be found at Amsterdam, upon the most
of the trading towns directly; Madrid and all the trading towns of Spain; Lisbon and all other places in Portugal;
Venice, Genova, Leghorn and other great towns in Italy; Frankfurt, Leipsick, Nuremburg, Cologn, Bremen and
other towns in Germany; Breslaw in Silesia; Hamburg and Lubeck; Dantzick and Koningsberg; Stockholm and
all Sweden; Copenhagen and all Denmark; and Archangle in Muscovy.’
20 In geval van nood, zo stelde Le Moine de L’Espine in zijn Négoce d’Amsterdam, kon men in Amsterdam wissels
voor Kopenhagen, Stockholm, Riga, Lübeck, Archangel, Moskou, Smyrna en Aleppo vinden, al bestonden er op
die plaatsen geen reguliere wisselkoersnoteringen. Négoce d’Amsterdam, 11-12.
21 Phoonsen, Wissel-styl tot Amsterdam, 336.
22 Dit model is gangbaar in het onderzoek naar de samenstelling van het internationale monetaire systeem in
de negentiende eeuw, zie voor een concrete uitwerking Flandreau en Jobst, ‘The ties that divide’ en Eichengreen
en Flandreau, Gold standard. Het model is gebaseerd op een indicator voor centraliteit. Toepassing van dit model
op de situatie in de zeventiende en achttiende eeuw vereist een vergelijkbare indicator. Door gegevens over de
beschikbaarheid van specifieke valuta in specifieke plaatsen te verzamelen, is de omvang van het verspreidingsgebied en daarmee de internationale status van de verschillende internationale valuta en de bijbehorende plaatsen bepaald. Allereerst is het voor de omvang van het netwerk van belang om plaatsen met wisselkoersnoteringen op Amsterdam te selecteren. Daarbij moet er een onderscheid worden gemaakt tussen officiële koersen – op
basis van noteringen in de officiële prijscouranten – en informele wisselkoersnoteringen. Voor de samenstelling
van de centraliteitsindex heb ik me beperkt tot de eerste groep, dus tot plaatsen met wisselkoersnoteringen óp
Amsterdam, zoals die blijken uit de officiële lokale prijscouranten. Anders geformuleerd ziet de berekening van
deze centraliteitsindex er als volgt uit. Het is de ratio van:
het aantal ontvangen wisselkoersnoteringen (bv. Londen op Amsterdam)
x 100
het potentiële of theoretisch mogelijke aantal noteringen (dus N-1)
Deze index is daarmee niet gecorrigeerd voor de belangrijke concentratie van het lokale en interlokale betalingsverkeer. Die concentratie zorgt voor enige ruis omdat het hier vooral gaat om de internationale positie van een
regio of stad, wat impliceert dat alle lokale noteringen herleid moeten worden tot één nationale valutanotering.
De weergave van de Amsterdamse prijscourant, met noteringen voor Rotterdam, Middelburg en Antwerpen in
dezelfde rekeneenheid óp Amsterdam, zou dan voor deze plaatsen gecorrigeerd moeten worden. Hetzelfde geldt
vooral voor de Italiaanse steden waar het lokale betalingsverkeer van oudsher goed ontwikkeld was. Zie voor ver-
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dere uitleg over de samenstelling van deze index de toelichting in bijlage 1. Daar worden uitvoerig uitkomsten,
begrippen, indicatoren, berekeningswijze, bronnen en vindplaatsen beschreven.
23 In 1586 is nog geen sprake van een echte top-20 omdat 13 plaatsen op een gedeelde vierde plaats stonden,
ook Acona de laatste plaats met 8 andere plaatsen moest delen en er verder geen plaatsen waren met een lagere
score. Uit oogpunt van vergelijkbaarheid met latere jaren is daarom gekozen voor de bovenste 20 uit de reeks.
Zie bijlage 1 voor het complete overzicht.
24 De gewogen index is de ongewogen centraliteitsratio gecorrigeerd/genormaliseerd door de ratio van de
meest centrale plaats x 100. De ongewogen index is de ratio van de ‘ontvangen’ noteringen en het totale mogelijk
aantal noteringen (n-1) x 100. Bijvoorbeeld 1586: ongewogen Amsterdam = 33,3; gewogen = 33,3/66,7 x 100 = 49,9,
afgerond 50.
25 De uitzondering op deze regel is 1725, toen het verschil eveneens 0,0 was, zie onderstaand overzicht bevattende het verschil in indexpunten tussen de nummers één en twee van de centraliteitsindex:
1586
1610
1625
1650
1675
1700
1725
1750
Verschil tussen nr. 1 en nr. 2 15,7
13,3
3,6
0,0
2,2
15,1
0,0
32,0
26 Cohen, Future of sterling, 18. Nationaal geld onderscheidt zich volgens Cohen in drie opzichten van internationaal geld:
1. binnenlands geld wordt wél altijd gebruikt bij binnenlandse transacties;
2. internationaal geld wordt niet altijd gebruikt bij internationale monetaire transacties, bijvoorbeeld als een
importeur betaalt in de valuta van het land van de exporteur en de importeur deze valuta aankoopt op de wisselmarkt;
3. internationaal geld wordt op verschillende niveaus gebruikt, bijvoorbeeld zowel op particulier als officieel
niveau, waarbij in het laatste geval geld als monetaire reserve gebruikt kan worden of als interventiemiddel op
de wisselmarkt.
27 Swoboda, Euro-dollar market, 5-11.
28 ‘The more a currency is used in external markets, the lower are asset-exchange costs in that currency likely
to be and the more likely it is that its use in foreign markets will expand. This is but one of the many instances
where habit breeds convenience and convenience breeds habit. It is also the process by which a vehicle-currency
system develops.’, Swoboda, Euro-dollar market, 11.
29 De markt dient voldoende ‘depth, breadth and resiliency’ (Swoboda, Euro-dollar market, 10) te hebben zodat
beïnvloeding van de markt door machtsvormende marktpartijen gering is en exogene marktverstoringen van
relatief geringe betekenis zijn.
30 Swoboda, Euro-dollar market, 10-11: beperkte wisselkoersfluctuaties betekenden ook een beperkt risico op
vermogensverlies.
31 De provisie verschilde per munttype en kon oplopen tot 2 procent voor zilveren munten en 2,5 procent
voor gouden munten. Gemiddeld lagen de provisies tegen de 1,5 procent. Van Dillen, Mensen en achtergronden, 348.
32 In 1540 zou de wisselhandel in Antwerpen zelfs al speculatiever worden bedreven dan de handel in goederen. Wisselarbitrage behoorde er tot de standaardgebruiken, zie: Ehrenberg, Zeitalter der Fugger II, 21 e.v. Kenmerkend voor deze arbitrage was volgens Ehrenberg, die geen onderscheid maakte tussen arbitrage en speculatie,
dat kooplieden speculeerden op wisselkoersveranderingen om zo geld te kunnen verdienen.
33 Zie Schubert, ‘Arbitrage foreign exchange marktes’ en Quinn, ‘Gold, silver and the Glorious Revolution’.

Noten bij 10 Conclusie
1 Jonker, Merchants, 241-247 toonde indirect de moderniteit van de Wisselbank aan door erop te wijzen dat de
Associatie Cassa in de negentiende eeuw een vergelijkbaar kasbeheer hanteerde als de Wisselbank en dat ook bij
dit kassiersbedrijf een strikte scheiding van actief- en passiefbedrijf gold en dat de opgebouwde reserves dienstdeden voor het opbouwen van een omvangrijke kredietportefeuille.
2 Interview in De Volkskrant van 2 juli 2011 met Simon Schama: ‘17de-eeuws Holland, zo moet het’, waarin hij
de ‘hoogst opmerkelijke’ nutsfunctie van de financiële sector in de Republiek prees en stelde dat het beter ware
geweest als in de nasleep van de financiële crisis in 2008 de wereld het Nederland van de Gouden Eeuw als voorbeeld had genomen en er een instelling als de Amsterdamse Wisselbank was geweest.

